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 ٨-------------------------------------------------------------------------اسالمران تا سلطه ياز ظهور تمدن در ا: دفتر اول
 ٨---------------------------------------------------------------------------------------------------------- در آغاز-١

 ٩---------------------------------------------------------------------------------------------------------نقش افراد
 ١٠-----------------------------------------------------------------------------------------------------اتيچرخه ح

 ١٠-----------------------------------------------------------------------------------------------------تيد و تربيتقل
 ١١-------------------------------------------------------------------------------------------------- قدرتیگروهها

 ١١----------------------------------------------------------------------------------------------------یعيمل طبعوا

 ١٢----------------------------------------------------------------------------------------------و ماد) الميع(الم ي  ا-٢
 ١٣--------------------------------------------------------------------------------------------------یيايمهاجران آر

 ١٣------------------------------------------------------------------------------------------------------------مادها

 ١٥-------------------------------------------------------------------------------------------------------اني هخامنش-٣
 ١٧------------------------------------------------------------------------------------------)یهخامنش(ريوش کبيدار
 ١٩-------------------------------------------------------------------------------------------------------ارشاهيخشا

 ٢١----------------------------------------------------------------------------------------------انيا اشکانيان ي  پارت-۴
 ٢٢--------------------------------------------------------------------------------------------------------یر پارتيت

 ٢٥--------------------------------------------------------------------------------------------------------اني ساسان-۵
 ٢٥-----------------------------------------------------------------------------------------------فتوحات شاپور اول
 ٢٧-------------------------------------------------------------------------------------------------یبهرام اول و مان

 ٢٩-------------------------------------------------------------------------------------------------قباد اول و مزدک
 ٢٩------------------------------------------------------------------------------------------------روانيخسرو انوش
 ٣٠---------------------------------------------------------------------------------------زين و خسروپرويبهرام چوب

 ٣١---------------------------------------------------------------------------------------------هيزدگرد سوم و قادسي

 ٣٣----------------------------------------------------------------------------------ستمياز اسالم تا آغاز قرن ب: ر دوم دفت

 ٣٣------------------------------------------------------------------------------------------راني  گسترش اسالم در ا-١
 ٣٤----------------------------------------------------------------------------------------------آغاز اسالم در حجاز

 ٣٥-------------------------------------------------------------------------------------------------یعه و سنينفاق ش

 ٣٧-------------------------------------------------------------------------------انيان و سلجوقي، سامانی عباسی خلفا-٢
 ٣٧-----------------------------------------------------------------------------------------انيد و طاهريهارون الرش

 ٣٩-------------------------------------------------------------------------------------انيه و سامانيان، آل بويصفار
 ٣٩-----------------------------------------------------------------------------انيان و خوارزمشاهيان، غزنويسلجوق

 ٤١-------------------------------------------------------------------------------------------------------حمله مغول

 ٤٣-----------------------------------------------------------------------------------------------هيه تا زندي از صفو-٣
 ٤٣----------------------------------------------------------------------------------------------یل صفويشاه اسماع

 ٤٥---------------------------------------------------------------------------------------------یشاه طهماسب صفو
 ٤٧---------------------------------------------------------------------------------------------------ريشاه عباس کب
 ٤٨------------------------------------------------------------------------------------------------------هيافول صفو
 ٥٠-------------------------------------------------------------------------------------------------------حمله افغان

 ٥١----------------------------------------------------------------------------------------------------نادرشاه افشار
 ٥٤---------------------------------------------------------------------------------------------هيمخان زند و زنديکر
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 ٥٦---------------------------------------------------------------------------------- سلطنت قاجار تا انقالب مشروطه-۴
 ٥٦----------------------------------------------------------------------------------------------آغا محمد خان قاجار
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 ٦٢---------------------------------------------------------------------------------------------------محمدشاه قاجار
 ٦٤---------------------------------------------------------------------------------------ن شاه قاجاريدوران ناصرالد

 ٦٤------------------------------------------------------------------------------------------یيفتنه باب و نهضت بها
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 ٧٠-----------------------------------------------------------------------------------------------ن جنگ هراتيدوم
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 ٧٣-----------------------------------------------------------------------------------------------------جنبش تنباکو
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 ٧٧----------------------------------------------------------------------------حاضرستم و عهد يران در قرن بيا: دفتر سوم
 ٧٧-------------------------------------------------------------------------------------------------- انقالب مشروطه-١

 ٧٨---------------------------------------------------------------------------------------------------ن شاهيمظفرالد
 ٨٠--------------------------------------------------------------------------------------ريشاه و استبداد صغيمحمد عل

 ٨٢-------------------------------------------------------------------------------------------------------مجلس دوم

 ٨٦------------------------------------------------------------------------------------------------ت و اشغاليمومي ق-٢
 ٨٦-----------------------------------------------------------------------------------------------ر اوليجنگ جهانگ

 ٨٨----------------------------------------------------------------------------------------------هياثرات انقالب روس
 ٨٩---------------------------------------------------------------------------------------------------١٩١٩قرارداد 

 ٩٠--------------------------------------------------------------------------------------------------کشور چهل تکه

 ٩٣--------------------------------------------------------------------------------------------------ی رضاشاه پهلو-٣
 ٩٣--------------------------------------------------------------------------------------------------یسي انگلیکودتا

 ٩٤------------------------------------------------------------------------------------------ی محلیان کار قدرتهايپا
 ٩٥-----------------------------------------------------------------------------------------------سردار سپه محبوب

 ٩٦--------------------------------------------------------------------------------------یسقوط قاجار و شروع پهلو
 ٩٧----------------------------------------------------------------------------------ی و تجدد طلبیدوران اصالح گر
 ٩٩-------------------------------------------------------------------------------------------------سوء ظن و ترور

 ١٠٠-------------------------------------------------------------------------------------------قدرت و ثروت مطلق
 ١٠١-------------------------------------------------------------------------------------------------یيايتوهمات آر
 ١٠٢----------------------------------------------------------------------------------------------- دومیجنگ جهان
 ١٠٤-------------------------------------------------------------------------------------------------کتاتوريسقوط د

 ١٠٦----------------------------------------------------------------------------------------------تي مشروطیاي اح-۴
 ١٠٦------------------------------------------------------------------------------------------------------شاه جوان
 ١٠٨--------------------------------------------------------------------------یاسي سی احزاب و فرقه هایريقدرت گ

 ١٠٩------------------------------------------------------------------------------------------------آغاز جنگ سرد
 ١١١------------------------------------------------------------------------------جان و کردستاني آذربایيبحران جدا

 ١١٢--------------------------------------------------------------------------------------------انهيآشوب در خاورم
 ١١٤---------------------------------------------------------------------------------------یاسي سیترور و سردرگم

 ١١٥------------------------------------------------------------------------------------------- شدن صنعت نفتیمل

 ١١٨----------------------------------------------------------------------------------------دولت دکتر محمد مصدق- ۵
 ١٢٠----------------------------------------------------------------------------------------------بههجدال در سه ج

 ١٢٣---------------------------------------------------------------------------------------------- فرجامی بیروزيپ
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 ١٢٥-------------------------------------------------------------------------------------------------کاي آمریکودتا
 ١٢٧-------------------------------------------------------------------------------------ل دوران مصدقيت تحلياهم
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 ١٣٠------------------------------------------------------------------------------------ مخوفیسي مقتدر و پلیرتشا

 ١٣١----------------------------------------------------------------------------------------- شاهیمشکالت خانوادگ
 ١٣٢-----------------------------------------------------------------------------------------------یاصالحات ارض

 ١٣٣------------------------------------------------------------------------------------------- خرداد١۵ یام مذهبيق
 ١٣٦-------------------------------------------------------------------------------- و دولت آلت دستیدوره سازندگ

 ١٣٧-----------------------------------------------------------------------------------------------داير عباس هويام
 ١٣٨-----------------------------------------------------------------دي بعد از انقالب سفی و اجتماعی اقتصادیروندها

 ١٤٠----------------------------------------------------------------------------ج فارسيران در خليرشد نفوذ ارتش ا
 ١٤٢-----------------------------------------------------------------------------یسي و عکس العمل پلیکيجنبش چر

 ١٤٤---------------------------------------------------------------------------------ثروت بادآورده و غرور مخرب
 ١٤٧-------------------------------------------------------- باز و حقوق بشریاست فضاي کارتر و سیاست جمهورير

 ١٤٩-------------------------------------------------------------------------------------------------ی انقالب اسالم-۶
 ١٤٩--------------------------------------------------------------------------------------)یمصطفو (ینيت اله خميآ

 ١٥٠--------------------------------------------------------------------------------ن متحد و طرفداران متفرقيمخالف
 ١٥٣----------------------------------------------------------------------------------------دان ژالهيرکس آبادان و م

 ١٥٤-----------------------------------------------------------------------------------------------------روديشاه م

 ١٥٧-------------------------------------------------------------------------------------راني در ای اسالمی جمهور-٧
 ١٥٧-------------------------------------------------------------------------------ر کردن خالء قدرت پیمبارزه برا

 ١٥٨---------------------------------------------------------------------------------ستي کمونینقش مخرب گروهها
 ١٦٠-------------------------------------------------------------------------------------------------چماق حزب اله

 ١٦١-------------------------------------------------------------------------------------کاي سفارت آمریريگروگانگ
 ١٦٣----------------------------------------------------------------------------------------------کا در اسارتيآمر
 ١٦٤---------------------------------------------------------------------------------------رانيس جمهور اين رئياول

 ١٦٥--------------------------------------------------------------------------------------ابدي ی ادامه میريگروگانگ
 ١٦٧----------------------------------------------------------------------------ل دانشگاههايسرکوب کردستان و تعط

 ١٦٩--------------------------------------------------------------------------------------------رانيحمله عراق به ا
 ١٧١--------------------------------------------------------------------------------یرينگ حاصل گروگایسرانجام ب

 ١٧٢-----------------------------------------------------------------------------ی داخلیزيشرفت در جبهه و خونريپ
 ١٧٣------------------------------------------------------------------------------------------یروزيجنگ جنگ تا پ

 ١٧٥--------------------------------------------------------------------------------------------ران به عراقيحمله ا
 ١٧٦---------------------------------------------------------------------راني ای به عراق و انزواین الملليمساعدت ب

 ١٧٦--------------------------------------------------------------------------------------------بن بست در جبهه ها
 ١٧٧-----------------------------------------------------------------------------یک رفسنجاني و کی لبنانیگروگانها
 ١٧٩------------------------------------------------------------------------------------ديد با امکانات جديحمالت جد
 ١٨١---------------------------------------------------------------------صلح" جام زهر"، پاتک عراق و یجنگ نفت

 ١٨٣--------------------------------------------------------------------------------------دو حکم قتل قبل از ارتحال
 ١٨٥--------------------------------------------------------------------------------سمي با سقوط کمونیرات جهانييتغ
 ١٨٨------------------------------------------------------------------------)١٩٨٩-٩٧ (ی رفسنجانیاست جمهورير

 ١٨٩--------------------------------------------------------------)١٩٩٧ -٢٠٠١ (ی خاتمیاست جمهوريدوره اول ر
 ١٩٢-------------------------------------------------------------------------------)٢٠٠١-٢٠٠۵ (یدوره دوم خاتم

 ١٩٤---------------------------------------------------------------------------------------ليد اسرائي و تهدیبمب اتم
 ١٩٦---------------------------------------------------------------------------------)٢٠٠٣(کا به عراق يتهاجم آمر

 ١٩٧--------------------------------------------------------------------------ست نژاد و گردش به رای احمدیروزيپ
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 ١٩٩---------------------------------------------------------------------------------کميست و يران در قرن بينده اي آ-٨
 ١٩٩----------------------------------------------------------------------------------------------------آمار و ارقام

 ٢٠٠-------------------------------------------------------------------------------------------چالش ها و مخاطرات
 ٢٠١--------------------------------------------------------------------------------------------------ندهياحتماالت آ

 ٢٠٤-------------------------------------------------------------------------------------------------------انيدر  پا

 ٢٠٦----------------------------------------------------------------------------------------------------فهرست عکس ها

 ٢٠٨-----------------------------------------------)ظهور تمدن تا اسالم( مربوط به دفتر اول یفهرست منابع و مراجع فارس

 ٢٠٨------------------------------------------------)ستمياسالم تا قرن ب( مربوط به دفتر دوم یفهرست منابع  و مراجع فارس

 ٢٠٨------------------------------------------)ستم و عهد حاضريقرن ب( مربوط به دفتر سوم یفهرست منابع و مراجع فارس

 ٢١٠--------------------------------------------------------------------------------------یسيفهرست منابع و مراجع انگل
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 مقدمه

ستم تعلق يران قرن بياعظم مطالب به  ا. ن مجموعه استي ایآن، هدف اصلنده ي سازنده بر آیر گذاري تأثیران برايخ ايفهم تار

ده تا هم ي هم به اختصار نقل گرد٢٠خچه قبل از قرنيتار.  گذشته، راهنماستیش از داستانهاير بيع سه نسل اخير وقايرا تأثيدارد، ز

 .دند  آشکار گریاني  بنیده هاي و پدی تکراریسلسه کالم محفوظ بماند و هم روندها

 جامعه قابل وصول است، و گرنه مانند کوران و یير بناي زیروهاي و نیات رفتاري تنها با درک خصوصیشرفت واقعيتحول و پ

ز بدون پرداختن به مجموعه ي نیچ قومي هیداستان زندگ .م نمودي خواهی گذشته را دوباره طیر بسته و تکراريگمشدگان، مس

 و یطيکند و بدور از نفوذ عوامل محي نمی هم در انزوا زندگیچ ملتيه.  باشدی قابل فهم نم جهان اطرافشی و فرهنگیعتر تمدنيوس

ع ي، و وقایشرفت و پسرفت تمدن اسالمير پيران بدون در نظر گرفتن مسير ايخ هزارساله اخين، تاريبنابرا. ستي نی خارجیروهاين

 یخ پارسيران هزار سال تمدن و تاريالبته ا.  باشندی قابل فهم نمی و استعماری غربیاستهايق و تأمل در سيتحق ر بدونيصد ساله اخ

 جدا و یت کشور بعد از سلطه اعراب هم رنگي به موجودی خود محفوظ دارد، که حتیز در خاطره اجتماعيقبل از اسالم را ن

ُنيت مذهب تشي و با تثبی در برابر عربی با حفظ زبان فارسین گذشته باستانيا.  بخشدی سوا میطرح ران ي، ای  

ز با يدر ارتباط با تمدن غرب ن.  کشانده استی به رقابت و دشمنی جدا ساخته و حتی و عربیانات غالب اسالميوسته از جريرا پ

 ستم،ي قرن بی و اصالح طلبیيس در قرن نوزدهم و روند غرب گراي روس و انگلی، نفوذ استعماریونانير يوجود قرنها سلطه و تأث

ات هزار ساله ين کننده در حيين عامل تعيسوم.  خود را حفظ نموده استی و فرهنگیت رفتاريرفته اما هويار پذير بسيران تأثيا

ت يت، اکثريک چهارم جمعيل تنها ي اقوام سلحشور و مهاجر ترک تبار است که با وجود تشکی و نظامیران، نقش اجتماعير اياخ

 .  نموده اندیستم را رهبريتا قرن ب یراني ایب به اتفاق حکومتهايقر

س مقابل اسالم ع در

صنعت و رفتار شعاع ًال تحت  را کا

 یتين بود که در تابعيل اغلب کوچ نشي قبای منطقه ای بر اساس حکومتها٢٠ران تا آغاز قرن ي مستقل کشور ایف وليات ضعيح

 کوچک و پراکنده و بر ی شهرهایز توسط اهالي نیرانيفرهنگ و تمدن ا.  داشتندی تهران، استقالل عمل نسبیسست از قدرت مرکز

ت يشتاز غرب، حاکمي تمدن پیسپس در مواجهه با چالش ها. افتي ی استمرار می و ترکی، عربی پارسی از سنت هایاساس امتزاج

ر يکشف ذخا. ابدي و فقر مزمن خود بی عقب ماندگی برایير جهت داد تا دارويي تغی و فرهنگی، مذهبیاسيران به سمت تحوالت سيا

اما بخاطر .  قرار دادیم   غربیود و قشر مرفه شهرعتر نميان تحوالت را سرينفت هم جر

بدون برخوردار شدن ) تي درصد جمع٨٠ (یي و روستایت شهرير و پر جمعي استبداد حاکم، قشر فقی توجهیسرعت تحوالت و ب

 . شدندی فرهنگی و دلزدگیاز مواهب ارتباط با غرب، دچار بحران اقتصاد

 یياروي ها باعث رویتيرشد نارضا. دي نتوانست از ثروت باد آورده نفت استفاده معقول نما١٩٧٠ران در دهه ي شاه ایرداستبداد ف

 یرحمانه شورشها نتوانست رهبرياما سرکوب ب. انه و ناهنجار مواجه گشتي وحشید، که با پاسخي با دستگاه حاکمه گردیقشر مذهب

 و ضعف ی جسمیماريب. شه دوانده بود، نابود سازدير) ئت هايمساجد و ه (ی در مجامع سنتتابشو جاذبه گسترده انقالب را که با 

 ی از استبداد سلطنتیجه، شکل حکومتيدر نت.  را در دست داشت، به سقوطش کمک نمودی حکومتی شاه هم که تمام اهرمهایروان

 . ر کرديي تغیدتيبه استبداد عق
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 اقشار مرفه ین تفاوت که فرهنگ غربيش را حفظ نمود؛ با اي خویت چند فرهنگي هویراني، تمدن ای پس از انقالب اسالمیحت

ز ناعادالنه يع ثروت نيتوز. افتير نقش غالب و ظالم ي طبقات فقیت اسالميد و هوي مغلوب و سرکوب شده گردیل به عنصريتبد

بخصوص (ن به طور کامل در انحصار طبقه حاکم  همچنایاسيقدرت س. د دادندي جدی خود را به آقازاده هایم جايماند و اشراف قد

د به ي جدیدتيمتأسفانه استبداد عق.  سلب شده اندیاني و بی فکریهاي، تمام آزادی است و پس از دوره کوتاهیباق) هي فقیشخص ول

وان تر  ناتی خارجی و چالش های به مشکالت داخلیي شاه هم در پاسخگوی از استبداد فردیش، حتي فکریت هايخاطر محدود

 .  برخوردار استینده اي سرکوب و اقتدار فزایيش، از توانايعتر طبقاتيگاه وسيشتر قدرت و پايع بيباشد؛ اما به خاطر توزيم

 سالها به آتش و خون کشاند و امروز هم تحت اختناق، یران را برايد، ايت جدي و انحصار طلبانه حاکمی اعتقادی هایريموضع گ

ن ساختن آن با ي است، اما مسئله مهم جانشیکم قطعيست و ين حکومت در قرن بير اييتغ. ار داده است قریدات خارجيفقر و تهد

دوار يشرفت را بر جوانان توانا و عامه اميد دارد، تا راه آن پين مجموعه اميا.  باشدی مردم پسند، عاقالنه و کارآمد میروشها

 . روشنتر سازد
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 ران تا سلطه اسالمياز ظهور تمدن در ا: لدفتر او

  در آغاز-١
هزار سال قبل  ٢٠٠  زند که حدودین مي تخمیدانش کنون. گردديقا باز ميه در قاره آفري اولینسل بشر امروز به تکامل انسانها

قا مهاجرت ينان از آفري از ای هزار سال قبل دسته ا۴٠دا شد و حدود يقا پيمعادل بشر معاصر در شمال شرق آفر" انسان"ن ياول

 ی هزار سال قبل، گروه عمده ا١٠خبندان در حدود ي ۀن دوريان آخريبعد از پا. ا و اروپا پرداختندير و تسلط در آسيکردند و به تکث

خ ساز ين و ابداع دو اختراع تارين تمدن شهرنشيس اوليدند و موفق به تأسيسکنا گز) یامروزعراق (ن ين النهرين انسانها در بياز ا

 شد و با مدد خط و نوشتار یو گرسنگي، بقدرت کشت غالت قادر به سرکوب دین تمدن سومريا. دي و خط گردی کشاورزیعني

ن متمدنان، ين اولي از زمان ایخ تمدن انسانيتار. ال دهدک نسل به نسل بعد منتقل کرده، دوام و اعتي خود را از یتوانست دانسته ها

 و ی و قدرت معنوی انسانیروي، نیعين، منابع طبي است در کسب زمی بشری گروه هایها و شکستهايروزيگزارش تالشها، پ

 را نسل بعد از یگ خود، چرخ زندی و اجتماعیات فردي تمنی ارضای هستند که برایي آدمهاۀدانه دان داستان نير ساخت ايز. یعلم

ود يبشر متمدن با قبول ق.  دهندیل مي متشخص و رهبران آنان تشکین ساختمان را چهره هاي ای اندازند، و رونماینسل به گردش م

ابد؛ اما در مقابل، ي ی در وحش نجات می و ترس زندگی و مصائب گرسنگیعيد طبياز شدا یادي تا حد زی مدنی هایو وابستگ

خ ما ي، تارین سومرين متمدنيلذا، از زمان آن اول. دهدير تمدن قرار مي از سازمان فراگیرويرا در گرو پش ي خوی بدویآزاد

شتر نقل جامعه يخ بي داستان تاریکر جامعه متمدن هستند، ولي متشکله پیاگر چه آدمها سلولها. ستي انسانها هست و نیت زندگيحکا

 . آن و کمتر ذکر افراد و اجزاءیاست و رهبر

ا ين رهبران است يست که جامعه راهبر ايجوامع اند، هر چند اتفاق نظر ن" رهبران" پردازد که یخ تمدن به افراد متشخص ميرتا

 و فرد رهبر متمرکز یق رهبري بر طریل جمعيند ميبرآ. ، چند جانبه استیواقع امر مثل هر مسئله غامض اجتماع. برعکس

در .  سپارندی جسورتر میا آنرا به مبارزي کوشند، یدن به راس هرم قدرت مي رسیهم برا، پر جذبه و با اراده یشود و افراد قويم

 حادثه، یان و حتي مقتدر، هوا و هوس اطرافیچه دست گروههايت مدام در تالطم و تحول بوده است و بازين رهبريخ، ايشتر تاريب

 .احتمال و اقبال

ن تحول و تکامل ي شد و ای افتاد، جامعه متحول می صاحب فکر و اقتدار میا فردي در دست قدرتمند گروه یهرگاه که زمام رهبر

 جوامع یتفاوت استعداد. گرفتيه قرار مي آن جامعه و جوامع مستعد همسای بعدید مورد استفاده نسلهايبا قدرت تکرار و تقل

ق يو از طر دن جلوتر برده و غالبتر نموده؛عتر داده و در مسابقه تمي امکان رشد سریز به بعضي آنها نیيايط جغرافيگوناگون و شرا

ب و شکست و يخ آنچنان سرشار از فراز و نشيداستان تار. فت تر را فراهم آورده استيفان ضعيا حذف حريبات جذب نزاع، موج

توان يرا مل ي ذیروهاياز جمله ن.  باشدی راننده، ادراک آن محال میروهاي کوچکتر و نیم آن به اجزاي است، که بدون تقسیروزيپ

 :ديخ ساز ناميتار

  قدرت جامعه گرفته تا رهبران ی بید، از اجزاخو ی و معنویزي، غری مادیازهاي نی ارضای انسانها برایش فرديپو )١

 .      جسور و قدرت طلب

 . نانشانيان و جانشين رهبران، اطرافيان عموم و در بير و مرگ در مي تولد، بلوغ، تکثیعنيات يچرخه ح )٢
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 د را بر حسب  ي هر نسل جدیت و مذهب، که مانند معلمي نگارش، تربی بر مبنای و فرهنگیو تحول رفتارد ير تقليس )٣

 .  اندازدیرفته شده مي پذی غالب اجتماع به مدار رفتارهای     هنجارها

؛ ی به رهبر قدرت انتخاب از جامعه به گروه حاکم و از گروهی و اعطایني، همراه با رهبر گزیيله گراي و قبیگروه مدار )۴

 .  ناممکن استین جوامع بشري کوچکتری حتیابيکه بدون آن کنترل و جهت 

ست هم بر تکامل بشر يط زيمح. رداري واگیهايماريل، زلزله و بي، سیل خشکسالي از قبیني زمی و دوره هایعيعوامل طب )۵

 . ندي بیب مير و تخريي تغیتير گذاشته و هم از رشد جمعيتأث

 نقش افراد
ز منجر به ين غرايا. مي کنی خود اقدام میستي و زیز جسمي غرایز بدنبال ارضايفرد فرد ما به عنوان موجودات زنده، قبل از هر چ

ل يد مثل و ميزه توليغر. د مثليدن و البته تولي باشد، از جمله خوردن، خوابیمان به آنها وابسته مي است که بقای مشخصیرفتارها

عارفانه و جاذبه  ات عاشقانه، قدرت شعر و هنريهمه تمن. ن اعمال و رفتاري است و مرکز ثقل مهمتری هر جانورید بقاي کلیجنس

 است که یزي غری و گرمین شور زندگيا. یزه بشري است از آن غریعلم و صنعت خالقانه که در عالم است، همه رنگ و رمز

 به عقل ی و فرزند آوریي تولد، رشد، کار و تالش، همسرجوی کند؛ وگرنه رنج و سختیخ مي تارۀ به چرخاندن چرخافراد را وادار

 . ارزدی نمیزيل به پشي می عشق و بیز انسان بيو تم

افری جنبیت و فرآورده هاي است، مدنیيه تحرک انسانها در تمدن زاي عامل اولیعيز طبيمتأسفانه اگر چه غرا اد را از  

عت ي و طبیگانگين از خود بيا. ندي نمای را محدود، منحرف و سرکوب میزي غری کنند و رفتارهای دور میعي طبیر زندگيمس

ن يواضح تر. د بر دوش بکشدي از عالم وحش، بایي بخاطر رهای شود، که انسان مدنیل مي تبدی اجتماعی الجرم به فشارهایزيگر

د با زور آشکار و ي اند که بای وحشین براه آمده خود، مانند  قومينسل جوان است که در چشم والد" ميت و تعليترب"ن فشار ينمود ا

جه تصادم و يل کند،  نتيت را تکمين حلقه تربي، ایرونيا بي یل درونيپس اگر فرهنگ و سلطه حاکم نتواند به دال. پنهان متمدن شوند

 .  اجتماع استیب قواعد و ساختارهايتخر

عمومًا   آن

زن ه ساب ًال بخاطر ح  

ازمند يگر ني خود است، اما از طرف دی اجزای فردیرو و شور زندگيخ ساز محتاج نيکطرف جامعه متمدن و تارين، از يبنابرا

 نهيز کيغرا. ستنديمهرورزانه و سازنده ن یز بشريبخصوص که همه غرا.  هاستیيال و فرد گرايمهار کردن و افسار زدن به آن ام

دگگر روان ما را تحت يمه ديو مخرب ن توزانه ق  تما  ا  یان جانوران، براي در می سخت وحشیسلطه دارند، که

ده ي و عقیله پرستيز قبين افتخارآمي و مرگبار را هم تحت عناویز منفين غرايجامعه ا. د بوده انديه الزم و مفي اولی انسانهایبقا

 توانند سر به لذت یال مهرورزانه ميان امين گونه که طغاما هما. دهدي قرار می مورد استفاده در مبارزه با عوامل خارجیدوست

 .  منجر شوندی توانند به شورش و جنگ داخلیب سرخورده هم ميز مرگ و تخري غرای بگذراند، انباشتگیي و خودرأیيجو

 نوع ی در روانشناسشهيست، بلکه ري نیرسند تصادفي به نظر میش از آغاز تا انجام آشنا و تکراريخ و داستانهاي تارینکه روندهايا

م، هنوز يندار و با فرهنگ شده ايم متمدن، دي کنیکه فکر مي وقتیحت.  راه فرار نداردیز انسانيبشر داشته و از چنگال کشاکش غرا

 .ز شناور استي از مذاب غرایيايم که بر دري روی راه میت اجتماعي نازک از شخصیه اي الیرو

Copy Right ©  2008: Arash Monzavi-Kia, Toronto, Canada                                                     
arash-monzavi-kia@hotmail.com                                                                                                                                                            Page 9 
 



 اي کی                                                               آرش منزود تا جمارانيان از تخت جمشيراني مختصر داستان ا–نامه يفارس
 

 اتيچرخه ح
، زخم و یماري و منصب به هر درجه که برسد، باز هم با درد و بیي ما هر اندازه که باشد و تالشمان در اندوختن توانایقدرت فرد

 و رندي نو که از سرگید و نسلي باید مي جدیگرانين دور و تسلسل را بازيالجرم با گذشت سالها، ا.  گرددیمرگ محدود و متوقف م

 .  کندین فرد جامعه و هم بزرگ رهبران را متأثر ميات هم کمترين چرخه حيا. تکرار کنند

ست يبيتقر(ات هر نسل ين چرخه حي محدود بوده است، ایا گروهي جوامع و تمدنها به دست افراد یخ که رهبريدر غالب طول تار

فروپاشي عمی هایباعث دگرگون)  سالیا سي با  هم مندقدرتک رهبر يات ي در طول حیحت. دي گردیم م نظام حاکیع

 مردم دوست و یچه بسا شاه.  افتادندی می گرفت و مردم به دشواری، امور جامعه نقصان می و فکری و ضعف بدنیريدن  پيرس

.  خود را نداشتدن پسراني تحمل دیشد که حتيل مينه توز و شکاک تبدي کی و مرگ به موجودیماريت بيدن عفريدشمن نواز با رس

ل شوند ي تبدی توانند به خشم و نفرت جانسوزیانه مي مهرجویز، عقده ها و کمبودهاي نی جنسی و ضعف قوای جوانۀبا گذشت دور

ميک رهبر جوان و تازه بدوران رسيگر، ياز طرف د. رنديطره را در برگيکه گروه حاکم و مردمان تحت س  خواهد یمعمو

ن روست که ياز ا. راب سازديگانه ، سيانه خود را با به دردسر انداختن آشنا و بيز جنگ طلبانه و سلطه جويرا کند و غیيخودنما

گردشي ساخت و تخریخ انباشته است از چرخه هايتار اه  .ی مداری  

بًا 

ضًا  ق و ب

ًال  ده هم 

رًا محکوم به  ظ و ب

مدتًا 

 تيد و تربيتقل
چ سر يک مارپي به ی و گروهی ساده فردیره بسته و اسارت مطلق رفتارهايک داي را از ی اجتماعی دور زندگآنچه توانسته است

خ ي تارۀل، بعد از اختراع نوشتن به موتور محرکي، تکرار و تکمیريادگين يا. د ماستيم و تقليل کند، قدرت تفهيبه گردون سا تبد

، موجب ظهور وقت آزاد و افراد فارغ بال یز بعد از اختراع کشاورزي نیي غذا محصوالتیگر، فراوانياز جانب د. ل شديمدون تبد

 را نوشتند تا شخم و کاشت، ی دستورالعمل کشاورزین کتابهايان اوليسومر. سندياموزند و بنوي توانستند بخوانند، بید که ميگرد

گمش هم منسوب به سومر است که جنبه پند آموز و ل ي گیعنين حماسه مدون ياول. رديق احسن انجام پذين به طريش زميبرداشت و آ

 .  داردیمذهب

 و ی مذهبیش، به صورت هنجارهاين و در تکامل خويه نگارش و تدويز در ساي نی بدوی انسانهای و افسانه سازیير داستانسرايسا

ت و رفتار نابهنجار را منشاء سي بودند، چون هر حرکت ناشای خرافین باور و حتيار ديان بسيسومر.  درآمدندیله اي قبیباورها

 ی اگر چه امروز به ظاهر بیه سومري و تکرار ادعیريادگي.  دانستندیل ميا سي یا، مثل خشکساليان و باعث ظهور باليخشم خدا

  رای فردی خود را قوام دهند و حرکتهای اجتماعین الزم بود، تا رفتارهاين النهريه بين اولي ساکنید است، براير مفيارزش و غ

 . نديمتمرکز نما

ران، خط يدر نزد دب. ون بوديران و روحاني و نوشتن در انحصار دو گروه دبیريادگيخ تا قرنها در سومر و اکد، ي تاریدر ابتدا

برا ن و نسخه ي تدوی از آن برای شد، و خواص روحانیات استفاده ميد و فروش و مالي، خری اقتصادی قراردادها ثبتیع

م ي بر تعالید از آن متفکران نکته اياما هر نسل جد.  کردندی استفاده می و قانونیني، دی اخالقیا و دستورالعمل ها از دعاهیبردار

 . دادي میات اجتماعي به چرخه حی تکاملینصورت، حرکتي افزود و بدیسابق م
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  قدرتیگروهها
 گرفته تا ی سومرل گمشيگ از یپشت هر قهرمان افسانه ا. یر گروهيق و مسيخ را متأثر کند مگر از طريه تار نتوانستیچ فرديه

با احداث . یله اي است و به طبع آن قبین گروهها خانوادگي تریيابتدا.  و متحد قرار داشته استیحام ک گروهي ،یرستم زابل

جاد ي ای جنگی و دسته های مذهبی، گروههایعي و فوق طبیعي طبیايالب" رفع "ی شان، برای سومر به دور معابد اصلیشهرها

ن رهبران از گروه يا.  شهر و فرمانده لشکر بودی، روحان)لهيس قبيرئ(ن گروهها البته با بزرگ خانواده حاکم ي ایرهبر. شدند

ه اجتماع اعتماد به نفس و اقتدار ، به نوبه خود بیروزيت و پي کسب موفقیيت و تواناي گرفتند و در صورت قابلیرو مي نیشهر

 .  دادندیه ميروح

 منازعات یب و تنفر مبنايزه تخريگر، غري گروه است و از جانب دیري عامل جذب افراد و شکل گیزه مهرورزانه بشريغر

 و رهبر ید بصورت روند کنترل شده مرتبه بنی درونین چالش ها و تنش هاي موفق، ایدر گروهها. انه يقدرت طلبانه و سلطه جو

 و یعيب و منازعه متوجه موانع طبي برسند و نفرت، تخرین افراد به رهبرين و تواناتري شوند، تا جسورتری ممهار ینيگز

 . گانه گردديب بي رقیگروهها

 یجيب و تجمع تدريت بدن باعث بروز آسي، قدرت و کهولت دارند، همان گونه که فعالیگروهها هم  مثل انسانها دوره تولد و جوان

ک پادشاه ي .  دهدی را رشد می و مخرب داخلی منفیروهاي هم به مرور نی گروهیگردد، تالشهايسموم سوخت و ساز م

 .ل به النه فساد وتوطئه شودي تواند تبدیا دو نسل ميک ي، بعد از گذشت یجوان و پر انرژ

مثًال دربار

غالبًا را که ه

بًا 

 یعيعوامل طب
 امروز مهار یردار، اگر چه با فن آوري واگیهايماريش بيدايل، حدوث زلزله و آتشفشان و پي و سیگذر فصل ها، وقوع خشکسال

نکه يا.  گذاشته اندی برجایاتي حین نقشيا شکست تمدنها در نقاط مختلف کره زميش، رشد يداي بر پیند، همگي آیشده به نظر م

ن دجله و فرات بود و يعت مساعد بيشتر به خاطر طبين برپا نمود، بين النهرين تمدن جهان را در بيسومر درشش هزار سال قبل اول

 . ر اقوامياس با سايان در قي سومری نژادیيت و تواناي؛ و کمتر به خاطر قابلیوجود و وفور غالت وحش

بسته به بارش باران به موقع و به مقدار است  وایت کشاورزيکه فعاليماند، بخصوص وقتيک مدار نمي بر یميط مناسب اقلياما شرا

نها آنقدر توسعه ي و کشت زمی دستیاري در سومر، باعث شد که آبیي مواد غذای از فراوانیت ناشيرشد جمع. ت خاک خوبيو قابل

 سبز یشه هايل به شوره زار و بي مرغوب تبدینهاي خود خارج شدند و بعد از چند نسل، زمیعي مناطق از حالت طبیاريرد که بسيگ

 . دندير گرديمبدل به کو

با . ن جذب نمودين النهري بودند به بی   سامي مثل آهنربا، اقوام همسای غله سومریگر، ثروت و انبارهاياز طرف د

ر شدند و ي نهادند، آنقدر کثیان مي سومری خود را به کارگریدگان که در ابتدا به خاطر سفره نانين تازه رسيگذشت چند قرن، ا

 یان و تمدنهاياکد. ن بنا نهادندين النهري را در بیت اکدي، تمدن سومر را منقرض و مدنی نزاع قابل توجهیبيقدرت گرفتند که تقر

ان و يوناني؛ که از غرب با مردمان مصر، در شمال با  اندیان امروزيهوديت اعراب و يشه مدني ر،انهيخاورم بعد از آنها در یسام

 . افتندي یخي رقابت تاریرانيبا اقوام ادر شرق 

Copy Right ©  2008: Arash Monzavi-Kia, Toronto, Canada                                                     
arash-monzavi-kia@hotmail.com                                                                                                                                                            Page 11 
 



 اي کی                                                               آرش منزود تا جمارانيان از تخت جمشيراني مختصر داستان ا–نامه يفارس
 

 و ماد) الميع(الم ي  ا-٢
 و یبيان، در سراشي هخامنشۀخ ما بعد از سقوط از اوج خود در آخر دوريأس آورند که تارين باور ي بر ایراني روشنفکران اۀعمد

 یت در درون خود حاوي انواع مدنۀ مانند همیرانيتمدن ا.  باشدیک جانبه ميده تر و کمتر يچيار پيواقع امر بس. سقوط بوده است

 سازنده یروهاين.  منجر شده اندی ادواریريروها الجرم به سين نيشرو و عوامل مخرب بوده و هست، و کشاکش اي پیروهاين

 یعاتي و ضای عوارض جنبین رشد و سازندگيند، اما ا شوی خاص مید و رشد و نمو تمدن در جهتي جدیموجب ساخت و سازها

بعد . ندي آیب آنها بر مي تخریه پرداخته و در پي اولیروهاي کند که به نوبه خود و در وقت مناسب، به مواجهه با نیجاد مي ایفرع

خ را يگردد و چرخه تاريظاهر مع ي بدیم، عنصريد و قدي جدیروهاي نیاي بقایمانده و در تالقيب، چه بسا که از خاکستر باقياز تخر

 . دهديگر مي دیگردش

 را ی و خوشبختی تعالیم بسوير مستقي مسیچ کشوريخ تمدن هم هي خط راست وجود ندارد، در تاریکيزيهمانگونه که در جهان ف

ت فلج کننده و  کنند که ممکن اسیجاد ميع اي شنیيبت بار در روح و جسم جامعه زخمهاياما افسوس که ادوار مص.  نکرده استیط

 چپاول و انحطاط افتادند و به یر دست و پاي خود به زی از ادوار چرخشیکيالجرم، چه بسا تمدنها که در .  کشنده باشندیا حتي

، یره طوالني تی بعد از دوره هایران حتيخوشبختانه در مورد ا. ک عنصر مستقل، هرگز نتوانستند که دوباره قد علم کننديعنوان 

 . را به بار آورده استیبا و درخت تنومنديباره جوانه زده و نهال زبذر تمدن دو

ر قابل ي غینهاي را زمیران امروزيدو سوم ا.  استیني و تمدن آفری زندگی برایار نامساعديران منطقه بسي فالت ایهسته مرکز

 شمال و غرب را ۀده شده و عمدير بزرگ لوت و نمک پوشيران توسط دو کويمنجمله مرکز و شرق ا.  دهدیل ميکشت و زرع تشک

 کنار یکه هاي تنها در بارین مرغوب کشاورزيزم. ر سلطه دارنديده البرز و زاگرس به زيهم دو رشته کوه سر به فلک کش

ت و يبا وجود خالق.  شودیافت مي) مثل خوزستان(ا جلگه ها ي) النيمثل گ(اچه ها ي، در)نده رود در اصفهانيمثل زا(رودخانه ها 

ت و ين محدودي، باز ا)نيمعادل هشت برابر مسافت دور کره زم(لومتر قنات ي هزار ک٣٠٠ب به ي در حفر قریرانير اقوام اپشتکا

ن يلذا، اول. خ مورد مخاطره قرار داده استيران را در طول تاري ای و اجتماعیاسيز، وحدت سي مناطق حاصلخیيايانفصال جغراف

 .ن آباد بوده اندين النهري بیگيچک و در همسا کوی محدود به منطقه ایراني ایتمدنها

 از یريادگين موجب نفوذ و ين النهري آن به بیکيبعالوه، نزد.  بودیز خوزستان از هزاران سال قبل مستعد کشاورزيمنطقه حاصلخ

 سال قبل در ۵٠٠٠ که از حدود یقوم. ش بودندي خوید که بدنبال ارتباط و تجارت با مناطق شرقي گردیو اکد ی سومریتمدنها

ان که ي خود بود و مثل سومرۀژي زبان، خط و هنر ویران داراي این قوم محليا. الم نام داشتيخوزستان تمدن خود را برپا کرد، ا

اما با گذشت قرنها، فرهنگ، هنر و تجارت .  شمال نداشتی هایيايا آريان غرب ي به سامین بودند، ربطين النهرين کهنسال بيساکن

 . ران هم نفوذ نموديکز خود در خوزستان به داخل فالت ا از مریالميا

ق تجارت با زابل و يکه از طريان با وجوديالميا. بوديال مي شوش دانی شهر کنونیکيالم شوش نام داشت که در نزدين شهر ايمهمتر

ر ي آنها تأثی و رفتاری حکومتقين نفوذ بر طريا. ن بودندين النهري بی تحت نفوذ اقوام سامیهند ارتباط داشتند، از جهت فرهنگ

 ١٢٠٠ در حدود یالمي ایگرينقطه اوج نظام.  آنها دامن زدیگريان، به خشونت و نظاميان و بابلي با اکدیگذاشت و در مقابله نظام

الم يرن ابعد از آن، تا چند ق. الم  شهر ممتاز بابل را تصرف کرد و ثروت آنرا به تاراج برديک شاه ايالد واقع شد؛ که يقبل از م

 یآشور بن. دين رسي خونی به سرانجامیان جنگ آشوري خدایري بود، که تنها با قدرت گین مين النهري بی در پهلویهمچون خار
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حمله او به تاراج . کسره کنديالم را يد تا کار اين لشکر کشين النهريالد از بي قبل از م۶۴٠انه در حدود يپال امپراطور مقتدر خاورم

ه را سوزاندند و کشتند و يان جنگجو بود، آنچه را که توانستند بردند و بقيچنانکه رسم آشور.  کامل آن منجر شدیبشهر شوش و خرا

 ريتقربه . ز رحم ندادنديالم را نيه و تحت نفوذ ايات همساي والی بود که حتیان سربلند به حديالميخشمشان از ا. ران ساختنديو

، یرانين تمدن اير اوليب همه گين تخريا". دمي مخروبه کردم و بر خاکشان هم نمک پاشآنجا را سرتاسر"  پال؛ یشخص آشور بن

 . اند، هموار ساختیان کنونيراني از ایمين ني که والدیياي ورود اقوام مهاجر آریعرصه را برا

 یيايمهاجران آر
 اند که یياروپا ک قوم هند ويران آغاز کرده بودند، يالد حرکت و نفوذ خود را به فالت اي قبل از م١۵٠٠ که از حدود یي هایيايآر

خ يران سکنا کردند، در تاريکه در غرب ا) مادها و پارس ها(فه از آنان ي دو طایخ خود نبوده، وليچندان اهل نوشتن و ثبت تار

خ يگان متمدن و تاريجا گرفتند، همسا) ستانيس(ران يگر که در شرق اي دیدسته ا. ده انديونان به ثبت رسين و ين النهرين بيمتمدن

ن ي به واسطه ابداع دیستانين گروه سياما ا. ان نداشتند و لذا، احوالشان کمتر ثبت و ضبط شده استيان و آشوري چون بابلیسينو

نامه که به ياسطوره خدا. ران برجا نهاده اندي تمدن ا بری جاودانیر فرهنگيتاث) شاهنامه(نامه ي خدای و داستان اسطوره ایزرتشت

 را جاودانه یرانيه اي و روحیده شد، زبان فارسي در دو هزار سال بعد به نظم کشی طوسیم فردوسي توسط حکین وجهيخوشتر

ن يسه با مهمتريا کند و قابل مقیان مي بیيباين آب و خاک را به زي مردمان ای از تالشهایشاهنامه هر داستانش جنبه ا. ساخت

گردد يالد برمي سال قبل از م١٠٠٠ است، به حدود یيان تک خداين ادين زرتشت هم که از جمله اوليد. گر استي دیر تمدنهاياساط

 . دهدیل مي را تشکی و ساسانی هخامنشیعني دو عمده سلسله پارس، ی مذهبیو پشتوانه اصل

 مادها
 سلسله ی ابتدا در جنوب غربیياين مهاجران آريا.  آمده استیوناني و یخ آشوريالد درتواري قبل از م٩٠٠ذکر قوم ماد از حدود 

ن يتمدن آشور قرنها بود که بر ب. ان قرار گرفتنديساکن شدند و از همان ابتدا مورد حمله آشور) یک همدان کنونينزد(جبال البرز 

 بنا یرحم و کارآمد جنگيک دستگاه بي ۀ بعالوی اکد-یت و فرهنگ سومري خود را بر اساس مدنیده و امپراطوريم گردن حاکيالنهر

ان بر تمام يکه ترس از آشوريه است؛ بنحوي همه ساله با اقوام همسای سرشار از جنگهایخ پر غرور آشوريتار. ساخته بود

 و جنگاوران ی، صنعتگران اکدیون سومرينها وارثان کشاورزان و روحانيا. ترانه تسلط تمام داشتيشهروندان منطقه شرق مد

 . شدنديت ميز تربي نی و فرهنگی، بلکه مذهبی سلطه نظامی نه تنها برای بودند که شاهانشان از کودکیبابل

ان ي کرات از آشور و بهی مجزا داشتند، به راحتی و مذهبی نظامی مستقل با رؤساۀن دسته و فرقين ماد که چنديل کوچ نشيقبا

 ی و مذهبیمتأسفانه، تکامل تمدن کشاورز.  را تجربه کردندیست سال ترس و وحشت آشوري دویمنضبط شکست خوردند و برا

 ختم شده بود که از تجاوز، قتل و یانين، به آشورين النهرين و ثروت بيزم  سه هزار سال رقابت و کشمکش بر سری در طیسومر

اه و نکبت بار رسانده ي سیحد هنرع را به ي آن شنای بردند، و اجرایت قدرت و سلطه خود سود مي تثبیافته برايشکنجه سازمان 

 .  نشاندیخ تمدن را به شرم ميبودند؛ که ذکرش تار

ر ، هنی ساعیمادها به مانند شاگردان.  هکمتانه بودی و متحد به دور هسته مدنیک واحد مليجاد ي، این چالش آشوريپاسخ مادها به ا

الد، مادها ي قبل از م٧٠٠در حدود .  آموختند و سرانجام به خورد خودشان دادندی را از دشمنان آشوری و انضباط جنگیگرينظام
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 بعد از یکين لشکر آشور را يچند) ايخشاترت( رهبر ماد. دندي شوریمتحد شدند و بر اربابان آشور) سکاها( خود یگان شرقيبا همسا

ان ينبار در اتحاد با بابليد و اي رسیپس از او، هوخشتر به شاه. نوا کشته شديتخت نيحمله ناموفق به پا در ی شکست داد، ولیگريد

الد، مملکت ممتاز آشور ي قبل از م۶١٠در حدود . رامغلوب نمود) هايآشور (یو هم غرب) سکاها (یه شرقيان، هم همسايو پارس

 ماد و یيايالد، اقوام آري قبل از م۵٨۴در هنگام مرگ هوخشتر در . ديم گرديد تقسيان فاتحان جدين آن ميسرزم

 سال حکومت ٣۵) اژيآست( د ماد يشاه جد. ن شراکت دست باال همچنان با مادها بودي در ایران تسلط داشتند، وليپارس بر غالب ا

 . دند بوی گذراند، که تشنه ماترک آشوریروني و بیبان درونيخود را به مقابله با رق

کامًال مضمحل شد و 
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 اني هخامنش-٣
 شدند تا در برابر خطر ی ها متحد میالميا اي زمان با مادها یآنها به مقتضا.  سکنا داشتندی استان فارس کنونیان در حواليپارس

بدست شاه ) راز امروزي شیکيدر نزد(هر مهم انشان الد، شي قبل از م۶۴٠الم در حدود ي ایبا نابود.  دفاع کنندیمشترک آشور

 ی مالیر فشارهايبا انحطاط آشور ز. رفته بودي پال را پذی امپراطور مقتدر آشور بنی کوروش اول افتاد، که دست نشاندگیپارس

 یعنيروش اول وند، پسر کوين پيم اي تحکیبرا. ردست شاه ماد بدل شدنديبه متحدان ز یپارس ، شاهانی خارجی و نظامیداخل

 . زاده شد) ريکب(وند ماد و پارس، کوروش دوم ي گرفت و از آن پیاژ بنام ماندانا را به زنيه اول، دختر شاه آستيکمبوج

 ی قوم بنی به عنوان ناجیحي و مسیهوديخ ي، در تاریه گذار سلسله با شکوه هخامنشيران به عنوان پايخ اير در تاريکوروش کب

ن پادشاه يت و سخاوت ايقدرت، درا.  برجسته داردیگاهي، جاین ابر قدرت خطرناک پارسيونان به عنوان اوليخ يل و در تارياسرائ

رهبران " است که یکوروش از آن دست بزرگ مردان. ان استي سال نما٢۵٠٠خ هنوز بعد از ي تارۀ صفحات پراکندیاز البال

ز هم گانه نوايب مردم پسند و ی، از اخالقی و قدرت طلبیپرواز و بلند ی در کنار اقتدار رهبری شوند؛ ولیخوانده م" یعيطب

 .یرفتنيت صالح و پذي رهبری آنان برایاهايد و تجسم روش، جاذب مردمان ین مجموعه متعادل و مقتدر فرديا. برخوردار بود

ن يدر ب) اژيآست(رحم او يبپدربزرگ سالخورده و . دي شهر انشان رسی به پادشاهی سالگ۴٠الد در ي قبل از م۵۶٠کوروش در حدود 

ل ي سران قبای برخیکيمشکوک از نزد.  نداشت، اما به زور سرکوب و شکنجه شاهنشاه ماد و پارس بودیتيگانه محبوبي و بیخود

 لشکر ماد به ۀ کار برعکس شد و عمدیول.  او به انشان فرستادی گوشمالی را برایالد لشکري قبل از م۵۵٠اژ در يبا کوروش، آست

 هکمتانه را ی ماد، براحتی اشراف ناراضیاريضد حمله سپاه دو چندان شده کوروش، به . دندينگ با کوروش، همدست گرد جیجا

 . د فرستاديد او را به تبعياژ، شاه جدي شکنجه و قتل آستیگرفت؛ اما بجا

عف مملکت ماد و به صرافت افزودن به تصور سقوط و ض)  هایيايديل(ر ي صغیايان ساکن آسيونانيان، يراني ایانه جنگ داخليدر م

  مستقلی مغلوبه شد، و غالب دولتشهرهایراني جنگشان با سپاه متحد ایول. ران حمله کردنديبر متصرفات خود، به شمالغرب ا

الد تصرف کرد و شاه ي قبل از م۵۴۵س را در حدود ير بزرگشهر سارديکوروش کب.  ها افتادیيايه امروز بدست آريدر ترک یوناني

 .د فرستاديرا که فوق العاده ثروتمند بود، به تبع) کروسوس (یيايديل

وه کار يچنانچه ش. ر، متوجه بابل شدي صغیاي ها همدست بودند و سپاه کوروش بعد از فتح آسیيايديان در حمله فرصت طلبانه ليبابل

ون آنشهر که از حاکم يز اشراف و روحان ایت بخش قابل توجهي بابل و حمای داخلیر از تضادهاياو با مادها بود؛ کوروش  کب

 . افتي دست یالد به فتح آن تمدن باستاني قبل از م۵۴٠ در حدود ی دلخون بودند، استفاده تمام برد و براحت)دينبون (ظالمشان

اطق تحت نفوذ م بابل و مني کنترل اقلی ساله، کوروش برا٣۵٠٠ن ين النهريده و کم پشتوانه در بيک شاه تازه بدوران رسيبه عنوان 

 ی مادیعني بر سلطه کامل یحکمرانان بابل.  خالف روش معمول جبارانه پرداختیاستي، به س)از غرب زاگرس تا مرز مصر(آن 

 ی کردند و نمادهایرا نم) مردوخ( بابل یگر جز خدايان دياز جمله، تحمل مذاهب و خدا. د داشتندير دست تاکي بر اقوام زیو معنو

ق) بتها(ر گي دیان شهرهايخدا ت  را بعد از یهودي گروه شکست خورده یان حتيبابل.  نمودندیب مير و تخري   

ده، کوروش ين اقوام از بابل به ارث رسي ایدر جلب همکار. ت المقدس، کوچ داده و به اسارت در بابل آورده بودنديب معابد بيتخر

ح مرتبًا  را معابد آنان و
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ان را يهودي) ل آمدهيآنگونه که در تورات و انج(ش گرفت؛ و از آنجمله يد را در پي به عقا و احترام متقابلی مذهبیاست آزادير سيکب

 . ت المقدس باز گردندي مستقل در بی آزاد کرد و مساعدت نمود، تا به زندگیاز بندگ

با آن قوم کوچ  نبرد ی ط)یدر هفتاد سالگ(الد ي قبل از م۵٣٠ در ی، کوروش متوجه شرق و سکاها شد، ولیپس از فتوحات غرب

خمان بشدت از کمبود قصه يان است که تاريراني ما ایر براي دلپذیتير حکايداستان کوروش کب. دي، بقتل رسی مرکزیاين آسينش

 کوروش وسعت ی خود را به حد شاهنشاهی هم توانستند امپراطوریرانيگر اياگر چه بعدها فاتحان د. بردي خوش فرجام رنج میها

متاسفانه آنچه بعد از مرگ . ر قلوب مردم شوندينها و هم موفق به تسخي که هم قادر به فتح سرزمیند رهبراندهند، اما کمتر بود

ل را ين مسايا.  استی و رهبریاست و قدرت در ورطه کشورگرداني سیاني بنیهاي دشوارینه تمام نماييکوروش حادث شد، آ

 . ل خالصه نموديتوان به صورت ذيم

، چه   ی بر سر وارث رهبریري است؟ در صورت بروز تضاد و درگیبر به رهبر بعد بر چه اساسک رهيانتقال قدرت از  )١

  حل مناقشات وجود دارد؟ ی برایيراهکارها

د عکس العمل نشان ين انتقال قدرت و رهبر جدي چگونه به ای و مذهبی قدرت، مثل اشراف، بزرگان نظامیگروهها )٢

 دهند؟يم

  کنند؟ی متفاوت او، چگونه رفتار میاست هايد و تحت سي جدی دوران گذار به رهبر تحت سلطه دریت هاياقوام و اقل )٣

ان و ياع(ت ي حاکمیاد عناصر داخليا انقي همراه کردن، ساکت کردن و ی برایيروها و راهکارهايد چه نيرهبر جد )۴

 دارد؟ )  تحت نفوذیت هاياقل( و عوامل خارج از حکومت ) اشراف

ر ي بر او تاثی برد؟ چه کسانیش ميخته و پي ریاستها و اعمال خود را پي سید بر چه اساسيدت قدرت، رهبر جيپس از تثب )۵

 گذار خواهند بود؟

ا ا يک يت محدود يه رهبري بر پای بر اساس حکومت مطلقه رهبر است و دومیاول. ن سواالت وجود داردي 

 و ی دمکراسیا آن است، و دومين ي و حکومت مطلقه ایکتاتوري، دی پادشاهی اول. غالب از شهروندان آزادی دسته اۀنديچند نما

د و يد به  تقليم؛ شايش گرفته ايخ خود راه اول را در پيب به اتفاق تاريان در قريرانيما ا. یت مردم صاحب راي اکثریحکومت انتخاب

 .ن اکد، بابل و آشورين النهري بی جا افتاده تمدنهایتکرار الگوها

مخالف به  دو پاسخ اساسًا

ار پربازده و کارا ي مناسب، بسیرهاي تواند با تمرکز قدرت در مسی طراز اول، میکومت مطلقه البته در صورت وجود رهبر ح

ت يفيا دو نسل، کيک يشود و بعد از ي منجر می و خودکامگینيعت بشر، قدرت مطلق به فساد، خود بزرگ بياما طبق طب. باشد

 . کندی نزول میر، به گونه فاحشيض و تأثيرقابل تعوير پاسخگو به مردم و غي غیرهبر

است ي سیبيدها، رقابتها و مردم فريتواند دستخوش تردياست، م) بخصوص آتن (یوناني که مولود تمدن ی انتخابیدر مقابل، الگو

و  مردم ین  رقابتها و مبارزات در جلب راي اما هم. را سلب کندی قاطع و تمرکز رهبریريم گيبازان گردد و امکان تصم

 رشد و تکامل ی برایر بهتريدهد که در دراز مدت، مسيت ميده و خالقي توان بحث، ابراز عقیندگانشان، به جامعه انتخابينما

 .  بوده استی و اجتماعی، علمیفرهنگ
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 )یهخامنش(ريوش کبيدار
د و آن يش به مصر لشکر کشيو قدرت خو" اقتيل" اثبات ید و برايه سلطنت رسه دوم بيپس از مرگ کوروش، پسرش کمبوج

ان ي را به رنج و شکنجه انداخت و پارسیه فاتح در مصر چنان بود که مردم محلياما برخالف پدر، رفتار کمبوج. کشور را فتح نمود

 یه منفور به صورت مشکوکيمصر، کمبوجپس در سال هشتم سلطنت در بازگشت از .  اویت رهبريد در صالحيرا به شک و ترد

 .ديبه قتل رس

اا به قدرت ميه ، برادرش برديبا مرگ کمبوج ردست منجمله مادها يد سخاوتمندانه پدر، دست اقوام زي 

بر موبدان )  هامجوس(  مادی و بزرگان مذهبی رهبران محلیرين قدرت گياما ا.  گذاردیاست، مذهب و قدرت باز ميرا در س

ک ي کنند و او را به عنوان یا را انکار مي، وجود بردیوش هخامنشي دارید که به رهبري آی و طرفدارانشان چنان گران میپارس

ان يوش طغي داری به رهبریپس اشراف پارس! ندي نمایر ميکه خود را به ظاهر و قالب پسر کوروش درآورده، تکف مجوس جادوگر

 . رسانندیغالب مجوسان ماد را به هالکت ما و ي کنند و بردیم

عقی  رسد و ظاهرًا تحت نفوذ

ران بعد از مرگ کوروش و ينند تا حکومت اي نشی به مشورت می موفق، اشراف پارسین کودتايخ است که بعد از ايدر توار

 ینانويمدل  مانند و شوديم مرج و هرج باعث داشتند که رباو ند، چونري پذیونان را نمي سبک یدمکراس. ن کنندييفرزندانش را تع

 و ی کنند، مبادا باعث نفاق و دشمنیان متحد را هم رد ميحکومت مشترک اشراف و اع. کنديجاد ميب اي رقیدولتشهرها آنزمان،

وش بر کوه يبر اساس سنگ نبشته دار. دهندير ميوش کبي بر حکومت مطلقه رهبر مقتدرشان داریپس را.  گرددیجنگ داخل

 استفاده ی ماد و پارس و ضعف حکومت مرکزی هم از جنگ داخلیمتنوع کشور شاهنشاه یت هاين اقوام و اقليک دوجيستون، يب

 کوبد و رهبرانشان را منهدم یوش سر آنها را به سنگ قدرت مي داری کنند؛ که سپاه پارسیان و استقالل بلند ميکرده، سر به طغ

د و برعکس کوروش، که ي نمایت مي هند تا مصر تثب پارس را ازی خود امپراطوریر با قدرت نظاميوش کبيا بد، داريخوب . کنديم

 سپارد ی می پارسیوش هر استان را به دست ساتراپي گذاشت، داری میم را بر عهده مردمان و رهبران محليامور هر کشور و اقل

 . کندی اعمال می را بر تمام امپراطوریکساني ی و نظامیاتي، مالیو اصول قانون

، ی پارسیل زبان و خط رسميتکم: ن اقدامات اوستي بود و از مهمتری مقتدر پارسید شاهنشاهيد جیر سازنده مبنايوش کبيدار

 رواج تجارت، حفر ی متعدد برای کاروانسراهای و چاپار، بنایجاد دستگاه نامه رسانيران، ايل در سرتاسر اي طویساختن جاده ها

ک پول يت ي، و تثبیري اندازه گیکنواخت کردن اوزان و واحدهاي ،یرانين ناوگان ايس اولي سرخ، تاسیايل و درين رود نيکانال ب

 .جيواحد و را

 خالص یک پارسيو به عنون ) هخامنش(ک جد مشترک ي ی با ادعاید، وليوش اگر چه با کشتن پسر کوروش به حکومت رسيدار

ه يز اگر چه کوروش پاي نیخياز لحاظ تار. ده اهورمزدا، اعالم نمودي معتقد خود را وارث به حق تاج و تخت و برگزینژاد و زرتشت

ن اقوام يک دوجي ۀبر گرد. زديريست ساله مي دوام دویان مستحکم آنرا برايوش است که بنين داري است، ای پارسیگذار شاهنشاه

ر  و هیميک گوشه اقلي سازد، که هر جزء آن از ی می باشکوه پارسیو معابد و شهرها وش قصرهاي، داریتحت سلطه امپراطور

د، بعد از گذشت هزاران سال و ي با عظمت او در شوش و تخت جمشیساخته ها. دي آی فراهم مینقش آن از فکر و هنر مردم

 .ن استي، همچنان با ابهت و افتخارآفریب فاتحان بعديتخر

 :ل نهفته بودي در اصول ساده ذی هخامنشیت مدل حکومتيعمده رمز موفق
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 و ی، روحانی حکومتیدي کلیت هاي احراز موقعیبرا) انيپارس(رزندان ذکور قوم حاکم  فی و نظامی، مذهبیت فرهنگي ترب)١

 یي و راستگویراندازي، تی گرفتند که تنها اسب سواریم ميت تعلي در طفولی کند که پسران پارسیهردوت نقل م. یارتش

 .اموزنديب

مستقلیکشورها(ن استان يک دوجي یراهبر )٢ سابقًا   هر   یفرمانده ادار. ی و متوازی با نظام مرکزیت پارسيريتوسط مد)  

زارش شاه  مًا به

وابسته به پادشاه کنترل مًا

مدتًا

ًال  و کا

 بابل و آشور و جّدِ  

گ مي بود، که مستقیک ساتراپ پارسي          استان   ک منصوب   ي توسط یاما به موازات ساتراپ، امور مال.  دادی 

چشم و "نان يا.  شدندی  ميک فرمانده مستقل و مستقي توسط یگر شاه و امور نظاميم ديمستق

 .گريکديردستان و يشاهنشاه در هر استان بودند و البته مترصد و مواظب ز" گوش

 و یان مصري نخبه اقوام تحت تسلط بود؛ منجمله ناویر و متشکل از واحدهايک سپاه مزد بگي ع ی ارتش امپراطور)٣

م) دانيسپاه جاو (یزار نفر سوار نظام پارسن ارتش در دست ده هي ای و هسته مرکزیاما رهبر. یونانيزه داران ين

 تاراج شده از اقوام شکست خورده، یا اموال و ثروتهاياتها و يز از محل ماليمخارج کالن ارتش ن. وفادار به شاه قرار داشت

 . گشتین ميتام

افت و سرچشمه يتوسعه م ي در هر اقلی اقتصادیت هاي، فعالیت منطقه اي و امنی، وحدت پولی تجاریبه مدد راه ها )۴

 .دي گردی و نظامی، مذهبی حفظ نظام اداری برای دولت مرکزیاتيپرسود درآمد مال

ن يا. کرديگر را فراهم ميت قوم حاکم در سلطه بر اقوام  دي حقانی و اخالقیني دی، مبنای و مقتدر زردشتیيمذهب تک خدا )۵

ن يي تعیبود که نقش افراد را در سازمان اجتماع) یطبقات (یه سلسله مراتب کاستيه و توجين پاي همچنیاعتقادات مذهب

 گرفت، اما یرا بودند، مورد حمله و خدشه قرار نميت پارس را پذيد اقوام تحت سلطه تا آنجا که رهبريمذاهب و عقا. نموديم

 . نداشتند" پاک نژاد"ر يردستان غين زي کردن ای به زردشتیان هم عالقه ايپارس

ع از دور و ين وسين زمي همه مردمان مختلف، شاه در ایشاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورها"وش خود را يرستون، دايبه بيدر کت

 و یدر همان سنگ نوشته، بردگ.  نامدیم" یياي و از نژاد آریيايک آري، یک پارسي، پسر یک پارسيک هخامنش، يک، ينزد

. ر بر گردن و دست بسته حضور دارنديندگان و رهبرانشان زنجيز نقش بسته است که نماين قوم و ملت متنوع نيک دوجياد يانق

 یهايامپراطوریتوان فرزند خلف امپراطوري را می پارسیوه حکومت، امپراطورين از نظر قدرت و شيبنابرا

 .  دانستی و عثمانی، عباسیساسان

توان گمان برد ي ندارد، اما میقي خبر دقی اقوام تحت سلطه پارسیاقع از حال و روز ویسند، کسي نویخ را فاتحان مياز آنجا که تار

 ماند و منتظر؛ یر خاکستر بر جاي، چون آتش زیست ساله امپراطوريخ دويش در طول تاري عکس العمل آنها کم و بیروهايکه ن

 .دياء نمايه خود را احي بتواند عنصر و مایکه روز

ان تازه ي برخالف پارس.ر فتح شده بوديشان توسط کوروش کبير بودند که شهرهاي صغیاي آسانيونانير سلطه، ين اقوام زياز جمله ا

اما .  داشتندیري امروز، تمدن مداوم و چشمگیايتالي ایر و حتي صغیايصد سال بود که در بالکان، آسيان سيونانيده، يبه دوران رس

 یشهرها.  نهادی در معرض خطر میرا در برابر هجوم پارسر متمرکز داشت، که آني و غی چند مرکزی ساختاریونانين تمدن يا
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 ی شدند؛ صاحب حکومت، منطقه تحت نفوذ و حتی اداره میونان مثل آتن و اسپارت مستقل بودند و هر کدام مثل کشوريعمده 

ميا. متصرفات و مستعمرات مجزا ا      ا يماه مارس (ل بهار  شد که با آغاز فصی  

 اکثر جنگشان سبک بود و کم تلفات یول. ه نروندي همسای گروههاۀرند و به منازعيزه و سپر برنگيجوانانشان ن)  جنگیخ خدايمر

د محصول ي که شای و چند محورین چند مرکزيا. بي رقینابود انهدام و یت و کمتر برايت موقعي و تثبیيشتر مانند زورآزمايو ب

مثال . ر داشتيز تأثير متمرکز آنان ني و غیي انتخاب گراتاسي و سیي چند خدایر متعدد بالکان بود، در پندارهايجزا یايجغراف

ر بار شاهان و ي نهادند و زی را ناآزموده نمیقيچ فکر دقيشانش که هيلسوفان و آزاد اندي با ف؛ آتن بودی اجتماعین الگويبارز ا

ونان در تنوع  و تکثر ي باشکوه آتن و یيباي در وحدت و تشکل بود، زیر قدرت و عظمت پارساگ.  رفتندی نمی نظامیکتارتورهايد

 .شه داشتير

کمتر  و هم بودند رقابت و ل جد مرتبًا در ن دولتشهرها

.  کردیان آنان مشاور، سرباز و صنعتگر استخدام مير بدرفتار نبود و از مي صغیايان تحت سلطه خود در آسيونانير با يوش کبيدار

ونان را به وحشت از ير ي شبه جزای غرب، دولتشهرهایانه و نفوذ آنان بسوتري مدیايان در حوزه درياما حضور روز افزون پارس

ه ي دادند تا علیارير شدند و آنها را ي صغیاي آسیوناني ینان همدست شهرهايپس ا.  انداختیت پارسيموميدست دادن استقالل و ق

چند ده ( کوچک ی چشم زخم، سپاهیت و براه امروز را در هم شکسيان در ترکيونانيوش شورش ياما دار. ام کننديحکومت پارس ق

، باعث ترس و وحشت یوناني به مرکز تمدن یروز پارسيشه پيان هميورود سپاه. ونان نمودي یين اروپايروانه سرزم) یهزار نفر

 .  شکست دادند دهکده ماراتنیکي را در نزدیرانين چالش، متحد و متشکل شدند و سپاه ايان در مقابله با ايونانيلذا . دولتشهرها شد

 قدرت انتخاب بر زور جبر، و ی آنان، سمبل برتریي اروپایونان و وارثان کنونيشان آنوقت ي استقالل اندی ماراتن برایروزيپ

 حفظ استقالل به یار خود و برايونان به اختي آزاد یدر ماراتن، دولتشهرها.  باشدی غرب تنوع طلب بر شرق سنت گرا میتوانمند

ل ي ناشناخته گسیاري نامعلوم در دی نبردی برای هخامنشی رفتند که به زور و اجبار از گوشه گوشه امپراطوریس پاریروينبرد ن

ا ي یونانيشکست ماراتن را نه به حساب نبوغ . اران تحت امر شاهنشاه اضافه کندي اختیم بيل عظيد را به خي جدیشده بود؛ تا قوم

ن همان يا. دي مشتاق و آزاد است بر سربازان مجبور و مقی برتر انسانهایرويجوهر آن در نه نمود، بلکه يد توجي بایراني ایاقتي لیب

االت اسکندر، سزار و ناپلئون هم مهار زده ي شدن مصون داشته و بر خی است که تا امروز جهان را از تک رهبریموازنه قدرت

 .است

 ارشاهيخشا
 ساله ٣۵ن برسد، عمر ي خونیام آنان به سرانجاميدند و تا کار قي خود شوریز بر حکام پارسيان ني بعد از ماراتن، مصریکم

چند ( بزرگ ینبار لشکريارشاه اول از گذشته پند نگرفت و ايوش، خشايبعد از دار. ديز به اتمام رسير نيوش کبيحکومت دار

 و یان مصري و ناویونانيان مزدور ين و سپاهياما برغم مشاور. دکسره کنيان بالکان را يونانيد تا کار يتدارک د) یصدهزار نفر

ان را شکست دادند و سپس سپاه ي ناوگان پارسیيايان متحد در نبرد دريونانيه در تصرف و انهدام آتن؛ ي اولیهايروزيوجود پ  بایحت

 موفق بود و شاه و یيم قرن کشورگشايعد از نان بيرانين شکست کالن اين اوليا. ران را نابود کردندياده و از مرکز جدا مانده ايپ

 .  نمودی را خالی امپراطوریر مالي پارس را برباد داد و ذخای نظامیرويدربار را به ماتم نشانده، ن

است صبر و يونان سيان در قبال ياما پارس. اد اقوام و ملل تحت نفوذشان گذشتي و انقی به بهره کشی دوران سلسله هخامنشیباق

 متنازع، تالش نمودند ی به دولتشهرهای و با بذل پول و کمک نظامیونانين يش گرفتند و با مدد مشاوريز راه دور را در پمداخله ا
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ده ينبار آبديونان دوباره دچار تشتت شدند و اي یان، شهرهاي پس از شکست پارسیچند. نديافزايترانه بيتا ذره ذره بر نفوذ خود در مد

ه ين قضي اوج ا! پناه بردندیشاهان پارس اتحاد به ی حتیخاک و خون برادرانشان را بر باد دادند که دسته اان، آنچنان يرنياز نبرد ا

 بر آتن یکتاتورمآب اسپارتيان ديونان و تسلط جنگجوي شد، که منجر به فتح یدر کمک ناوگان پارس به دولتشهر اسپارت متجل

ن يا. ان باز گرداندنديرانير را دوباره به اي صغیاي آسیوناني ی، شهرهایسن مساعدت پارياسپارتها هم در عوض ا. ديدمکرات گرد

 استقالل آن دولتشهرها داده یونان شد که جان و مال خود را برايش ياتحاد پارس و اسپارت موجب ترس و نفرت عامه آزاداند

 .بودند

ر يان دلينها که فرزندان جنگجويا. ان گشتي نماین قدرت مطلقه به خوبي، کارکرد فساد آفری شاهان هخامنشی متوالیدر نسل ها

نظامين النهري بی جلگه های مرفه و لذتجوی به زندگی فارس بودند، بزودیکوهستانها ل  را با عشرت یخ    

است پرورش يمشوق سن مشکل افزود و يز بر ايد ني شاهان جدیني جانشی برایرقابت دربار.  مبادله کردندی و غالمبارگیز بازيکن

د، يک شاه و در موقع انتقال قدرت به سلطان جديعلت آنکه، بعد از فوت .  شدی نظامیروهايط حرم و بدور از نيشاهزادگان در مح

ن، خوف برادر از يهمچن. بوديده و مغرور ميار ساده تر از مهارکردن جوانان رزم ديگسار بسيکنترل چند ده شاهزاده بچه باز و م

 و ی، پسرکشی حفظ نفوذ در خانواده سلطنتیل ازدواج با محارم براي ناهنجار از قبیپدر از پسر موجب انواع رفتارهابرادر و 

 مرگبار مبدل کرد و باعث ی، دربار را به مرکز توطئه هایه شاهان متوفي بر سر ارثیني جانشیجنگها. دي گردیبرادر کورکن

 اراده، که ی نسل و بیش بر خواجگان بيش از پي بیه کار رهبريپس تک. ديب گرديرق بالقوه ی شاهان جوان از بزرگان نظامینيبدب

اس  نبوده و در یرانين نحوه افول و فساد البته در انحصار شاهان مستبد ايا. ال شاهانه بودند، قرار گرفتير کامل امياه

 . ه شده استن تا انگلستان مشاهدي از چی موروثیب به اتفاق حکومت هاياکثر قر

ش  چا و و فشار گرفتند ُو ن 

رًا بنده و  ظ

ن حاکم بود، تا قوم ين النهريران و بي سال بر فالت ایست و سي بمدت دویر، سلسله هخامنشيدن کوروش کبياز زمان به قدرت رس

 یه قد علم کرد و برهبريده شده بود، از مقدونيان همچون پوالد آبديونانيان و يراني که در مبارزه با ایگري دین و جنگجويکوه نش

 .ل آمديران نايه فتح ار بياسکند کب
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 انيا اشکانيان ي  پارت-۴
الد موفق به اتحاد و ي قبل از م٣۴٠ن مدارس آتن بود، در حدود يل کرده بهترير و هم تحصي دلیيکه هم جنگجو) پيليف (یشاه مقدون

ردستان يج زيي تهیبرا. ن در بالکان خاتمه دادي خونین دهه جنگهايد و سرانجام به چند واحد شیونان تحت سلطنتيه و ياد مقدونيانق

مار و ي بی ثروتمند ولیپ نقشه حمله به امپراطوريليان، في پای بی شده از نبردهایز خزانه خالي تجهی خود و برایونانيد يجد

ر را ي ناپذی خشن و خستگین جنگجوي ایک دربارک توطئه مشکويات، ياما قبل از شروع عمل. ختي را تدارک ریف پارسيضع

 بود، ی پارسقدرتانز که پرورده فالسفه آتن و منزجر از قدرياسکندر جوان ن.  نشاندینيبقتل رساند و پسرش اسکندر را به جانش

 عاطفه ی و برحميکان اسکندر در قتل پدر بيع بود که نزديبخصوص که شا. ش قرار دادي سلطنت خوینقشه حمله پدر را هدف اصل

 متحد ی مشترک برایپ، اسکندر هم از خود رفع ظن نمود، هم دشمنيليران به ترور في پس با متهم کردن شاه ا!اش نقش داشتند

 کسب افتخار، قدرت و گنج ید، و هم اشتها وهوس آن سلحشوران جسور را برايه تراشي و حکومت مقدونیوناني یکردن دولتشهرها

 و ین داخليهم صورت گرفت، که با قلع و قمع مخالف ی بلند پروازانه مخالفتهایين ماجراجويونان با اي در البته. ک کردي تحریپارس

" آزاد" عازم یوناني -یت خود در بالکان، اسکندر با سپاه مقدونيت موقعيبعد از تثب. افتيان ي، پایک دولتشهر ناراضيانهدام کامل 

 .دير گرديغ صیاي االصل در آسیوناني یکردن دولتشهرها

سه يدن توسط دسير سوم پس از بقدرت رسيده بود که اردشي رسیران، کار فساد و رقابت در دربار بحديام در ايمتاسفانه در همان ا

 سپهبدان خود را به گروگان ی از ترس شورش، خانوادههایرادر خود را گردن زد و حت هشتاد بک خواجه مقتدر دربار،ي یها

 ی در توطئه هاید، آنقدر اوالد ذکور هخامنشيان دست از جان شسته بقتل رسيگر از درباري دیفتنه گروهر با ي اردشیوقت. گرفت

ک عضو دوراز خانواده که جدا افتاده از حرمسرا و دربار هنوز زنده بود، بنام ي کشته شده بود؛ که حکومت الجرم به یدربار

، قدرت ی که با جذبه شخصی مقارن شد با سلطنت اسکندر مقدونیمنشف سلسله هخاين حلقه ضعياز بخت بد، ا. ديوش سوم رسيدار

 .بود" شه مزاحميهم"ان ي، عازم محو پارسیوناني -ی متحد مقدونیروي و نی مدرن نظامیروشها

ونان و ي اسکندر که از مصر و یاما عمر امپراطور.  شکست خورد و در فرار جان باختیوش سوم سه بار از اسکندر مقدونيدار

اگر چه مناطق . م شديان سردارانش تقسيران در ميد و پس از مرگ زودرس او، اي به ده سال نکشید، حتيهند رس ن تا مرزرايا

 یت ها و اقوام امپراطورير اقلي تحت نفوذ سای خود را حفظ کردند، اما نقاط مرزی و مذهب زردشتیيايت آري هوی تا حدیمرکز

 .  خارج شدندی پارسافتادند و به سرعت از حوزه فرهنگ و سنت

انشان و به خاطر قدرت ين در ميکصد سال دوام داشت که با نزاع دائم و خونيران حدود يبر ا) انيسلوک(سلطه سرداران اسکندر 

 بود که اکثر شهرها و یان بحديان از پارسيونانينفرت . ب سقوط افتاديالد به سراشي قبل از م٢۴٠ پارت، از حدود یراني قوم ایريگ

رند و به صرافت فتح يان دوباره قدرت گيب نمودند، تا مبادا پارسيونان، آتش زدند و تخري صدمات گذشته در ی آنها را به تالفهيابن

 یان که مجموعه اين پارتيبنابرا. شد، خراب کردنديز تا مي آنان را نی و فرهنگی، ارتشیواني و دستگاه دینظام حکومت. افتنديجهان ب

 .  نبودندیت پارسيه بود، اما دنباله هويان بودند، اگر چه نامشان شبيران و تحت سلطه سابق پارسيل متحد شرق اياز قبا

ست سال خط ي تا دویونانيان، زبان يرانيدن مجدد اي بعد از به قدرت رسی اشغالگر بدان حد بود که حتیروهاي نیب فرهنگيتخر

ه شان و به ي تابع و همسایوناني ی دولتشهرهای جلب دوستین برايان همچنيپارت. بودي می و نقش بر مسکوکات پارتی حکومتیرسم

" ونان دوستي" کردند و با افتخار خود را ی میوناني ید از سبکهاي تقلیلشان، در هنر و ساختمان سازي قبایخاطر ضعف فرهنگ
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ان بدنبال کسب يپارت) الديم قبل از ٢٠٠از حدود  (یونانيان بر تمدن ي خشن رومیاليبخصوص که با ظهور و است. دندي نامیم

تخت يپا. رندي گیاريان مقتدر ير بودند، تا در مواجهه با رومي صغیاين وآسين النهري تبار در بیونانيت سربازان و صنعتگران يحما

ا يک ارش(ن شاه پارت يان به نام اوليقرار داشت و سلسه حکومتش)  در ترکمنستانیک عشق آباد فعلينزد(ان در شهر نسا ياول پارت

 ی بودند ولیي و جنگجوی، دامداریان اهل کشاورزياشکان. شوديده ميان ناميد، اشکانيد و بقدرت رسيان شوريکه بر سلوک) اشک

البته با (شان ي را دشمنان رومی ساله اشکان۴٠٠خ يلذا اکثر تار.  دادندی، خط و نوشتار نشان نمیني به تمدن شهر نشیعالقه چندان

 .ت و داستان در شاهنامه محفوظ مانده استي هم بگونه حکایبجز آن، مختصر. وشته اندن) نه و عداوتي کیقدر

ان وارد آورد و ي لشکر سلوکیاي را بر بقایيضربه نها) تراداديم (یران، شاه اشکانيکصد سال رشد و نفوذ در شرق ايبعد از 

ر ي صغیايز که متصرفات آسيان نين صورت، روميبد. الد تصرف نمودي قبل از م١۴٠را در ) هيسلوک(ن ين النهريد بيعروس جد

ک يان از يدر آنموقع، روم. دي آغاز گردیصد ساله رقابت روم و اشکانيخ سيه شدند و تاريان همسايده بودند، با پارتيان را بلعيوناني

. ل شده بودندي و شکوفا تبدک تمدن قدرتمنديالد بنا شده بود، به ي سال قبل از م٧٠٠ که در حدود ی فعلیايتالي کوچک در ایجمهور

مجالس .  قرار داشتیوناني یشه هاين اندير و الهام گرفته از بهتري، انعطاف پذی مترقیتيه جمهوري روم بر پایاسي سیروين

 یي اجرایروين.  پرداختیاتها مين و ماليشد، به وضع قوانيانتخاب م) ر بردهيغ( شهروندان آزاد یق آرايندگان روم که از طرينما

 کردند و حق احراز مجدد آن مقام ی که به موازات هم حکومت میانتخاب) کنسول( س جمهور يز هر سال به دو نفر رئي نینظامو 

ندگان و کنسولها دائم در مباحثه و مدام در رقابت بودند ينما. ازدي دست یکتاتوري مقتدر به دید تا مبادا رهبري رسیرا هم نداشتند، م

 موفق یالگو. ل کندي تبدی موروثی را به امپراطوریرد که جمهوري نتوانست آنقدر قدرت بگیصبچ صاحب منيو تا قرنها ه

ر يه و زير ماي اش به دست مستبدان، خمیسي قرنها بعد از دگردین تمدن زمان را بگذارد و حتيتريان قوي روم توانست بنیجمهور

 .دي گردی غربی دمکراسیبنا

ترانه سلطه ي مدیايدرين ناوگان تقريا. ن اسلحه و ناوگان مجهزش بودياده سنگي پیروهاي بر نی روم متکیتوان نظام

زميداشت و آن پ  توانستند ی میان حتي آزاد و مبتکر، رومیت ملتيمن خالقُيبه .  شدیروز مي باز پین هاي 

شبرد آن، کثرت و قدرت ي از فنون دشمنان و پیريادگيش را با يو خیرند و دستگاه جنگيز عبرت گي خود نین شکستهاياز بدتر

فتوحات روم بردگان .  گسترده بودی به برده داری متکی خالق ولی و صنعتگری، دامداریاقتصاد روم بر اساس کشاورز. دهند

 یه شهروندان آزاد ارائه م را بی و خدمات عمومی، صنعتیکرد که اغلب محصوالت زراعتي را فراهم میوناني و یياي، آسیيقايآفر

ن، نفوذ بردگان در جامعه و ارتش، و فساد و ي خونیان در معرض شورشهاي با گذشت سالی به برده داریالبته قدرت متک. نمودند

ت شوکت يان، روم هنوز در اوج قدرت بود و در نهاياما در زمان اشکان.  هنر شهروندان، قرار گرفتیکار و بيرکود هسته ب

 .یبي است، آماده حمله به هر مانع و رق قدرتانش؛ و از آنجا که طبع بلند پرواز ابري خویخيتار

بًا بر تمام 

غالبًا در جنگ بر  اده نظام

 یر پارتيت
 یو کنسول قبل) و سزار یپمپ(ان دو کنسول وقت يالد در رقابت سه جانبه مي قبل از م۵۵ در ی رومین خشونت و بلندپروازيا

ه بر منصب و قدرت ينها با تکيهر کدام از ا. افتي، تجسم یجاد و احراز مقام امپراطوري کسب کامل قدرت و ایبرا) کراسوس(

بدست و بردگان م ياده خواه روم را با بذل غنايگر داشتند، تا دل توده زي ملل دید و چپاول ثروتهاي جدینهاي در فتح سرزمیخود سع

ران  و هند را يا" انيوحش"د تا مانند اسکندر، يله به شرق را کشکراسوس ثروتمند نقشه حم. نديري گیشيآورند ودر مبارزه قدرت پ
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 خردمندان و مطلعان ، به یپس به رغم قرارداد صلح روم و پارت و بر خالف را.  کندتصاحبشکست دهد ومال و جانشان را 

بودند،ياما پارت. ن حمله ور شدين النهري در بی اشکانیپادشاه د  تند و چاالک ی در اسب سوار    

ن با سواره يان همچنياشکان. اده نظام بودي بر پیان متکيه رومي علین وزنه پارتين اسلحه و زره دار مهمتريسواران سنگ. رفتنديم

دود کراسوس با ح. سفون دفاع کننديد خود در تيتخت جديخته و از پاي را بر هم ری هر سپاهی توانستند نظم جنگیرانداز مينظام ت

 .رفت) یه فعليه وسوريمرز ترک( به نام کارهه یک شهريدر نزد) سورنا (ی به جنگ سردار پارتی هزار نفر سپاه۴٠

ن ُکند  خوان و چه در نوشتن هر ان

و  ًال برگردند ش توانستند خود ر رًا قدرت ًا به پشت ظ

ر تحت  ظ

سکه  خود ًا به نام  

بًا دوبرابر

 برنامه ی جنگ کارهه بخوبی و دست راست شاه ارد دوم بود، برای از هفت خانواده متحد و متفق اشکانیکيسورنا که از اشراف 

اده يک پي آب و علف کشاند و توان آنها را در ی خشک و بیريان را به مسيب، رومله دوست عريک قبياو بکمک .  کرده بودیزير

تاب بود تا يبرد و هم بي رنج مید، هم از خستگيان رسي سپاه روم در کارهه به مقابل پارتین، وقتيبنابرا. ل بردي به تحلی طوالنیرو

اما سورنا به ضعف . ديابان گذر نمايسره سازد و از آن بکيرا هر چه زودتر ) ده هزار نفر(ن اسب سواران کم تعداد يجنگ با ا

 .  آوردیز روي و روش جنگ و گریشي فرسای خود واقف بود و به نبردیعدد

 یان با بيروم. ختندي گری گرفته، از مقابل آنان میني کردند و سپس حالت عقب نشیان حمله مي به رومیرانداز پارتيسواران ت

 آن بود که سواران یر پارتيت.  شدندیآنان م" یر پارتيت"کسره کنند که ناگهان دچار يدند تا کار را  کریب مي پارتها را تعقیصبر

مستقیع مي سریني در حال عقب نشیاشکان لي کام  ت. نديک نمايم س   رشان هم ياه

اده نظام روم يک گروه از پيکه نظم يوقت.  نمودی و عاجز میربازان را زخم گذشت و الاقل سی میچنان بود که از سپر و زره روم

ن يجه ايدر نت.  کردندی بردند و کشتار میزه و گرز بر آنان حمله مي با نیراني خورد، سواران زره پوش ایب برهم مين ترتيبد

 ین همدستان ارمنيش کشته شدند و سرزمکراسوس و پسر. خ روم شدي تارین شکستهاي از بزرگتریکيک موفق، نبرد کارهه يتاکت

 یون هاي پر افتخار لژیدند و پرچم هاير گردي هزار نفر اس١٠ هزار نفر کشته و ٢٠از سپاه روم حدود . آنها به دست پارتها افتاد

رار گرفت و  قی مورد حسد و سوءظن شاه اشکانیر، سورنا به زودي چشمگیروزين پيمتأسفانه برغم ا. ان افتاديرانيروم به دست ا

 .به جالدان سپرده شد

سفون قدرت و ي خود افزودند و تیان بر متصرفات غربيپارت) و سزار یان پمپيم( در روم ی بعد و هنگام جنگ داخلیدر سالها

تأثياما اشکان. شوکت گرفت ًا اه وه يان نبودند و شي مشابه هخامنشیجاد امپراطوري، بدنبال ایونان دوستيه ير روحيان 

 ی حق رأی سلطنتی در شوراهاین بزرگان محليا.  حفظ کردندی مقتدر محلیل و خاندان هايه قباي خود را بر اساس اتحادیومتحک

می گذاشتند و حتیر مي تأثید اشکانيداشتند، بر انتخاب شاه جد  هفت گانه اشکان مثل یخاندان ها.  زدندیبعض  

 یک دولت خارجيداشتند که فقط در هنگام جنگ با ) آزادان( مستقل ی، هر کدام لشکریرز مرکزستان و مهران در البيسورن در س

ان ين بار سپاهيدوام آوردند و چند) اني هخامنشيتقر(نکه پارتها چهارصد سال يا. رفتي میر فرمان شاهان اشکانيبه ز

 ها یير متمرکز در مهار تواناي و غیت اشتراکي آن رهبریو کارساز ی را شکست دادند، نشانه توانمندی مسلح رومتا دندانمنظم و 

 تمام یر بناي شد و زیان که رشته تمام امور به شخص شاه مربوط ميبرعکس هخامنش. ران استيف اي طوای خواستهایو ارضا

گرفت که يرو ميندار نيعتر بزرگان و اشراف زمي از قشر وسیر متمرکز پارتيوه غي بود، شیبار مملکت بر دوش امپراطور متک

 آنان، یمانان ارمنيت، جنگ و مبارزه مستمر با روم و هم پياما در نها. د و مصائب داشتي در مقابله با شدایشتريت انعطاف بيقابل
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که يبنحو.  نقصان دادید و مقام و منزلت آنان را در برابر بزرگان محليان گردي اشکانی و نظامیباعث ضعف و فتور مال

ن ي از ایکيسرانجام . دنديرتر گرديفتر و ضربه پذي ضعیتر و مستقل تر شدند و شاهان اشکاني قویران محليران و امي ایدولتشهرها

ران را به ي در این سلسله پارسي، دومین شاه اشکانيان برداشت و با ساقط کردن آخريالت پارس سر به طغيدر ا) رياردش( رانيام

 . اد نهاديان بنينام ساسان
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 اني ساسان-۵

راث دار يشتر مشابه و مي بی و فرهنگی، حکومتی رسند، اما از لحاظ مذهبی به قدرت میان اگر چه بعد از سلسله اشکانيساسان

 از هند تا قفقاز و ین پهناوريزمد و در اوج قدرت، سريان، چهارصدسال به طول انجاميحکومت آنان مانند اشکان. ان هستنديهخامنش

 متمرکز، یي، الگوی اشکانی دولتشهرهایفي و ملوک الطوایوناندوستيان منزجر از يساسان. گرفتيم ل را در بريحون تا نياز س

ن يگزيون جايل و اشراف را با حکومت مطلقه شاه و اراده مقتدر روحانياندازند که اتحاد و رقابت قباي می را پی و زردشتیپارس

 .کنديم

 متحد با یر محلين اميقدرت گرفته و چند  در منطقه فارس امروزیر بابکان از نژاد ساسان پارسي، اردشیالديل قرن سوم ميدر اوا

ک سردار ي، ابتدا یاردوان پنجم شاه اشکان.  کندین آنها را به منطقه نفوذ خود ملحق مي دهد و سرزمیان را شکست مياشکان

در جنگ .  شتابدیر مي، خود ناچار به مقابله با اردشی بعد از شکست وی سازد ولیر روانه ميه اردشي تنب جنگ ویردست را برايز

 . شودي، اردوان شکست خورده و در نبرد کشته میالدي م٢٢۴سال 

ا عنوان شاه  بیالدي م٢٢۶ر نموده، در يحمله کرد و آنرا تسخ) سفونيت (یتخت اشکاني به پایروزين پير بابکان مغرور از اياردش

ان در غرب و سکاها در شرق بود که خزانه را چنان ي او از رومی قبلیجه شکستهاي اردوان نتیسرنگون. ندي نشیشاهان به تخت م

ز ي نیاز جهت اجتماع. ر نداشتي در خور مقابله با اردشی فراهم کردن لشکری برای قدرت مالی ساخته بود که شاه اشکانیخال

ر بسرعت ياردش. را شدنديرومند را پذي مقتدر و نیدن شاهيف، بقدرت رسيل و طواين قباي بیقابتها و جنگهاران خسته از ريمردم ا

 خود را تا ماورالنهر و هندوستان یز فتح کرد و مرز شاهنشاهيستان را نيران از جمله خراسان و سير نقاط ايو با جسارت سا

 . کشاند

 یتحت رهبر. افتيم و توسعه يتحک) شاپور (ین شاه ساساني توسط دومیالديم ٢۴٠ر بابکان بعد از مرگش در يفتوحات اردش

از آنطرف . ان خارج شد و به حمله و تهاجم دست زدي و ضعف در برابر رومی از موضع دفاعی باورناکردنیران به نحويشاپور، ا

اگر چه . ل شده بودنديمار و فاسد  تبدي بیک امپراطوريت خالق خود را از دست داده  و به يان دو قرن بود که جمهوريهم روم

ل شده ي را بلرزاند، اما آن قوه ابتکار و شور و توان آزادگان زایبي توانست پشت هر رقیان روم و خزانه پربارش هنوز ميسپاه

.  بودی مشکوک گارد سلطنتی و توطئه های مرموز درباری امپراطوران روم هم در دست گروههای مرگ و زندگیحاال حت. بود

 .  آوردندیر فشار مير پيه هم که ضعف روم را حس کرده بودند، از هر طرف بدان شيهمسا" بربر"ل يقبا

 فتوحات شاپور اول

ش رفت و بعد از قرنها، يه امروز پيه در سوري در سال دوم سلطنت خود  به روم حمله ور شد و تا بندر معتبر انطاکیشاپور ساسان

عقب نشست و به قرارداد ) انيگورد(اما سه سال بعد در مقابل ضد حمله امپراطور روم . ترانه را گشودي مدیايران به دريراه ا

 سال به طول ١۵ن صلح حدود يا. شد، تن در دادي میالدي م٢١٨ن قرار داد مفتضحانه اردوان پنجم در يگزي منصفانه که جایصلح

 اش، شاپور موقع را مغتنم شمرده، به متصرفات ی و توسط محافظان شخصیسه درباريک دسيان در ي با قتل گوردی ولديانجام

 ی برایبه جنگ شاپور آمد ول) نيوالر(د ي شخص امپراطور جدی سپاه روم برهبر. حمله کردیه امروزيه و سوريروم در ترک
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ان يراني منجمله خود امپراطور به اسارت ایريان شکست خورد بلکه جمع کثيخ با شکوه روم، نه تنها لشکر رومين بار در تارياول

 سه امپراطور یده است، شاپور ساسانيراز به ثبت رسي شیکيبه نقش رستم در نزديش با روم که بر کتيدر مجموع جنگها. درآمدند

 .ت نموديانه را تثبيان بر خاورميرانيروم را شکست داد و سلطه ا

، یق پل سازيران پرداختند و از جمله طريروم که به اسارت شاپور درآمدند، به سکونت و کار در ا ست خوردهدهها هزارسپاه شک

 مرودشت استان فارس که یکيشاپور است، در نزدياز جمله آثارشان شهر ب. ان آموختنديراني را به ای رومی و معماریسدکش

 در مدارس و یروش روم" یمهمانان اجبار"ن ير ايتحت تأث. گذارد یش مي را به نمای و هنر رومیع از معماري بدیمجموعه ا

ن يافسوس که ا. دي منجر گردی به مذهب مانویراتييران به طور موقت رواج گرفت و با تغي در ایحين مسي دیفرهنگ و حت

 .  ببرندليران و روم را به تحلين اي اختالف و خصومت مابیاني بنینه هاي بودند و نتوانستند زمیتحوالت موقت

ان از سابق بطور يارمن. مه مستقل نموديم ني تبار آن اقلین شاه اشکانيگزيد و پسر خود را جايشاپور به ارمنستان هم لشکر کش

 یا با اشاره و اجازه آنان بر تخت مي بودند و یا از نژاد اشکاني اغلب شاهانشان یان متحد بودند وليا روميان يمتناوب با اشکان

ره يت نشناخته و دائم آن تيم بند ارمنستان را به رسميان انزجار داشتند، استقالل نيان و هم از روميان که هم از اشکانيساسان. نشستند

شتر به يشتر و پي، بین فشار ساسانيوناندوست آنها هم تحت اي ها و اشراف یارمن.  دادندیبختان را مورد هجوم و کشتار قرار م

ثانه يرفتار خب.  مسجل ساختندیان زردشتي خود را با ساسانی، مرز فرهنگیحيبا قبول مذهب مس یل شدند و حتيان متماي رومیسو

ان ي است که در زمان اشکانیرانير اقوام ايت حال ساي مطلق و عدم رعایه قدرت طلبيان، نمونه روحي با ارمنی ساسانیامپراطور

گان يخدا"به اش خود را يکه در کتي است، وقتی مغرور هخامنش فرزند خلف امپراطورانی شاپور ساسانیبراست. آنقدر معمول نبود

 .  کندی میمعرف" ف ستارگانيد و همرديگان، برادر ماه و خورشي، از نژاد خدایرانير اي و غیرانيشاپور، شاه شاهان ا

پاکستان امروز را به ن افعانستان و ي را شکست داد و آن گروه هنرمند و با فرهنگ و سرزمیدر جبهه شرق هم شاپور تمدن کوشان

د، که در ين گردي چیران و هند و حتين اي بی باعث رونق تجارت و مبادالت فرهنگینهم تا مدتيا. مه نمودي خود ضمیامپراطور

 و بعدها یبودند که در ابتدا زردشت) یيهند و اروپا (یراني ایفه ايان طايان مثل اشکانيکوشان. ر گذاشتيهنر و صنعت آن دوره تأث

ز يان افغانستان نيم بودا در باميبا و عظي زیمجسمه ها.  شدندیي و منجمله بودای، چند مذهبیني و چی هندیر فرهنگهايأثتحت ت

 . ادگار آن بزرگان بودي

 ین قوم بدويا. ديپر گرد) انيتاليه (ی مغولی و جنگجویل وحشي شد که با قبایان در شرق باعث خالء قدرتيمتأسفانه شکست کوشان

ان يشان را غارت کردند، از آنان باج ستادند، لشکريان برآوردند؛ شهرهايم بعد دمار از روزگار ساسانيک قرن و ني یبراو مبارز 

شکست .  دخالت نمودندی دو شاه جوان ساسانینيران، در جانشي را منهدم ساختند و با نفوذ بر دربار ایک شاه ساساني یو حت

خ يران و تاري ترک را به فالت ای اقوام وحشیانه ممکن شد، که پاي میايرو با ترکان آس خسیاتحاد شاه ساسان ان تنها دريتاليه

 . ک باز نموديخاور نزد

ون طراز اول يت روحاني شاه و حماۀل و اراديه تمرکز قدرت و سلطه مطلق مي بر پای، تمدن ساسانی و مذهبیاز لحاظ فرهنگ

ف يران و طوايد و آنان را بر فالت اي گردی پارسیروهاي نیي موجب همگرار قابل انعطاف در آغازي غین الگويا.  بودیزردشت
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 مطلقه از ی همه حکومتهای که بر نوک نازک شخص شاه استوار شده، براین هرم قدرتياما حفظ توازن چن.  ساختیه مستوليهمسا

 شاهان کشور را به جنگ و جدال یخام، غرور و یدر جوان.  دشوار و پر مخاطره بوده استی پال تا امپراطوران عثمانیآشور بن

. شوديع مير مطيمات متعصبانه و کشتار جوانان غيمار رهبر باعث تصمير شکاک و بي، فکر فرتوت و ضمیري اندازد و در پیم

 .ردي پذی افول مینيرد و با ضعف جانشي گی اوج می شاهیب و فرازهاست که با توانمندين نشي پر از ایخ چهارصد ساله ساسانيتار

ت و ي و بزرگان اشراف است که با حمایون زردشتيون روحانيران حکومت کنند، البته مديان توانستند چهار قرن بر اينکه ساسانيا

 .ابتکار خود توازن آن هرم واژگون را ممکن ساختند

 ی حفظ ثبات و برقراریاه کرده و او را مبنير و صالح مملکت توجي خیم خود سلطنت مطلقه شاه را براي با تعالیون زردشتيروحان

 ی به چهار طبقه مجزایرانيا )ر بردهيغ( زردشت، جامعه افراد آزاد یتحت مذهب رسم. دادندي قرار می و طبقاتینظم اجتماع

 توانست ی فوق العاده می بود و به ندرت فردیت در هر طبقه موروثيعضو.  شدیم ميران و صنعتگران تقسي، دبی، ارتشیروحان

.  آن ناظریون و اشراف هم بر اجرايفه هر کس در قبال جامعه از تولد تا مرگ مشخص بود و شاه، روحانيوظ. بدايارتقاء طبقه 

ل يندار و ثروتمند را تشکي بودند، عمده طبقه زمید ساساني و شاهزادگان جدیم اشکاني قدی خاندان هایايکه از بقا) بزرگان(اشراف 

 را ی مسلح ارتش امپراطوریروياز، ني بپردازند و در وقت نیم نظاميه ورزش و تعل بیست که از جواني باینان ميا.  دادندیم

 یي اروپایه هاي شوالیده از جوشن خود، بعدها الگوين اسلحه، سوار بر اسبان پوشي زره پوش و سنگیاشراف پارس. ن کننديتأم

اده و سواران ي پیروهاي توانستند دمار از روزگار نی که از هند آمدند، می ساسانیالن جنگين سواران به همراه پيا. ندار شدنديزم

 .سبک اسلحه برآورند

. دي رسی گرفتند و کارشان به رونق میر و شاپور جان مي مثل اردشیت شاهان مقتدر ساسانيکشاورزان و صنعتگران هم تحت حما

د بنا ي جدی، شهرهایران جنگي و اسیراني اتيرو و فن جمعيبه ن. دي گردی میروبي الیمي قدی شد و کانالهاید کنده مي جدیقناتها

 حفظ نظم و یبرا. افتندي ی و ذوب فلز اشاعه می و معدنکاری، بافندگیع سفالگري رفتند و صنایر کشت مي نو به زینهايشدند، زميم

 یکردند و حتي قضاوت میون زردشتي داشتند و روحانی بزرگ، دادگاه میان در شهر و روستاهاين مردم هم ساسانياحقاق حق در ب

 . نوشتندیکتاب قانون م

 یبهرام اول و مان

 چه ین دو برادر تني بیحت. ستيکنواخت ني کنکاش و یم، بيب و قانون دهيم بدان نظم و ترتي هر قدر هم که بخواهیند انسانيچ فرآيه

ره گستاخ و جسور انسان است که ين خميا.  شودیل، حادث ميل و قابي، مثال اسطوره هابیشبسا که نفاق وجود دارد و جنگ و آدمک

، یالدي م٢٧١ پس با مرگ شاپور اول در !ن حال، بشر را گرگ بشر نموده استي در عی کرده ولین و زمان مستولياو را بر زم

ت ي روحانیرهبر رسم. ديون کشيان دربار و روحانيمان پسران اختالف افتاد و کار تفرقه و نزاع به ي او در مینيبر سر جانش

ر و يت بهرام به پشتوانه کارتيپس با موفق. ، طرف مخالف راینيام آور اصالح دي پیجانب بهرام را گرفت و مان) ريکارت(زردشت 

ز يان اصالح طلب نيانوم. ديز دشوار شد و در سال سوم سلطنت بهرام به زندان افتاده، بقتل رسي نیاعم دربار و اشراف، کار مان

 در یون روشنفکر زردشتين تالش روحانيب، اولين ترتيبد.  کشته شدندیريب قرار گرفتند و جمع کثيران مورد تعقيدر سرتاسر ا
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 خود مستدام تر ی موبدان صاحب قدرت بر جایت بالمنازع مذهب خشک و رسمي شکست خورد و حاکمین باستانين دياصالح ا

 .ديگرد

 و هم به یار هم به مذهب زردشتي آن دی روم–یرانيط اير محي متولد شده و تحت تأثیالدي م٢١۵ن در حدود يالنهرن ي در بیمان

  انسان دوستانه یش پرداخت که مجموعه اي خوینيج الهامات دي به تروی سالگ٢٠از حدود .  اطالع حاصل کرده بودیحيانت مسيد

ر بابکان و ي و عالقه مردم به او، اردشی مانیبا توجه به جذبه اله. دا و زردشت بودح، بويم مسين تعالي، برگرفته از بهتریو روحان

افت و ي به سرعت قبول عامه یمذهب مانو.  در دربارشان ارج و مرتبه داشتی نهادند و مانیشاپور اول هر دو او را منزلت م

اما متأسفانه با سقوط . دا نمودي پیاري طرفداران بسشه بودند،ي هم اصل و ریران که با ماني شرق ایان اقوام پارتيبخصوص در م

شرو و مردم گرا ي پیان از بخت و موهبت داشتن مذهبيرانيق افتاد و اي به تعلین فرتوت زردشتيروان او، اصالح دي و کشتار پیمان

 . محروم شدند

 با یز به اتهام همدستيرداخت و آنان را نان پيحيان به کار مسيز مغرور از شکستن کمر مانوين) ريکارت (یون زردشتيرهبر روحان

ج بود، بشدت ي رایام اشکانيران که در اي در ای مذهبیپس در دوران بهرام اول و دوم، آزاد. روم، تحت زجر و ستم قرار داد

د ي گردیورز جمع آي پراکنده اوستا و زند نینسخه ها.  گرفتیرفت و در عوض تعداد آتشکده ها و موبدان ثروتمند فزونينقصان پذ

ن يوه خشک او را در تلقيز شيگر ني دیون رسمير، روحانيپس از مرگ کارت. انه منتشر شدي میا پارسي ی پهلویو به زبان رسم

 بزرگان و اشراف از طبقات یيد مؤکد موبدان بود در مورد جداياز جمله تاک.  ادامه دادندی و مذهبیر قابل انعطاف طبقاتين غيقوان

ق ين طبقات ممنوع بود و بزرگان تشويازدواج ب. ه  مشخص و حقوق محدود تحت کنترل و نظارت دائم بودندعامه، که با البس

.  خود را حفظ کنندی و ثروت خانوادگیل، نسب اشرافي با محارم، خون اصیشان و حتيکان و خويشدند که با ازدواج با نزديم

  و ی، ارتشی از روحانیکه در صدر هر طبقه اجتماعيد؛ بطورير گردافته و رهبر مدايار منظم، سازمان يز بسي نیدستگاه حکومت

ران و کارگزاران يو سرور دب" سپهبد"ان يبود و بزرگ ارتش" موبد موبدان"ون يارشد روحان. گرفتيقرار م" ارشد"ک يران، يدب

ز يه را نيعموم مقامات عالشد و يز اعمال مي نین دستجات محلي تا کوچکتریسلسله مراتب فرمانده. نام داشت" ريوز"دولت 

 .، اشراف و بزرگان در قبضه داشتندیوابستگان خانواده سلطنت

 و یطيد محيکن در برابر عوامل جديط معمول و متعارف را داشت، لي توان مقابله با شرای ساسانین نظام بسته و مقرراتياگر چه ا

ب  طمشکالت.  دادی نشان می، ضعف و کم ابتکاری درونیانيرات بنييتغ  ینيند جانشي فرآی   ر

ه قابل توجه هرم  قدرت يعلت هم البته تک. ر سوال ببردي نظام را زی توانست بقای میافت و حتي ید، امکان رشد و انفجار ميشاه جد

 داشتند که چه یاه و پر دردسر کوتی در دو قرن بعد از شاپور اول، حکومتهاین لحاظ، اکثر شاهان ساسانيبد! بر شخص شاه بود

د، ي رسیتا بدانجا که شاپور دوم در بطن مادرش به شاه. دي رسی به ده سال هم نمی، حتی و ترور فردی درباریبسا با توطئه ها

ب ي او به عنوان نایمادر شاپور تا تولد و در کودک. ده بودنديا کور گرديده و يس مختلف بقتل رسير اوالد ذکور در دسايچون سا

 به ی، حتیران را باز نمود و در اواخر سلسله ساساني ایر بانوان در رهبرين مرتبه مسي اولیکرد، که برايالسلطنه حکومت م

 مقتدر شد و ید، از قضا شاهي به حکومت رسیبين وضع عجيجالب آنکه شاپور دوم که با چن. دي انجامی دو شاهدخت پارسیپادشاه

 . افزودی ساسانیبه قدرت امپراطور

و  ر ه مرگ هنگام کشور مخصوصاًً در
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 پارس را حفظ کرد و آنرا در مقابل دشمنان یات و توازن امپراطوريست سال حي دوی براین نظم ساسانيبا تمام نقاط ضعف خود، ا

 به یمه غربي روم از وسط دو شقه شد و نین دوره، امپراطوريسه، در هميدر مقا.  زنده نگاه داشتی داخلی و رقابتهایخارج

تختشان در ي و پایوناني یبا خصلت و خو) زانسي بیامپراطور( روم یمه شرقيحاال فقط ن.  رفت ژرمنیدفعات به تاراج اقوام وحش

 . انه بودي در خاورمی ساسانیسه و رقابت با شاهنشاهينوپل، قابل مقايکنستانت

 قباد اول و مزدک

د که در ين کارشان بدانجا کشين قوم چادرنشيا. ديجاد گردي ایتالي شرق و توسط مغوالن هان دري ساسانی براید خارجيچالش جد

 خورد، و یز شکست سختيزانس نيف از بيقباد ضع.  چرخاندندی می، او را چون دست نشانده ا)یالدي م۵٠٠حدود (زمان قباد اول 

 بر گرده دهقانان و صنعتگران یبزرگان همه را دو دستجاد کرد، که البته طبقه اشراف و ي ای و اقتصادی مادینهمه فشارهايا

 مزدک، یان کردند و برهبريندار که مال و جان و ناموس عامه را در کف داشتند، طغيز بجان آمده از بزرگان زمينان نيا. نهادند

 . افتنديرت ران نفوذ و قدين سال در اي برافراشتند و چندی، عدالت و برادریآزاد تيرا ،یموبد اصالح طلب زردشت

ز يش از هر چياو ب.  مدرن داشتی و اشتراکیق اجتماعيد عمي او نشان از عقایشه هايمزدک قرنها از زمان خود جلو بود و اند

 ین و آزاديم زمين خواستار تقسي همچنیو. کردي بود که قدرت اشراف و موبدان را محدود می و طبقاتیخواهان اصالحات ارض

 گرفت و بر یي و مصالحه جویان راه همدرديف ابتدا در برابر شورش مزدکيقباد ضع. ان بزرگ بودنداري زمیزنان از حرمسرا

 مزدک وحشت داشتند، با اشراف یر سنتيد غي که از عقایون زردشتياما روحان. ت فشار آورديت حال رعي رعایاشراف برا

 کاووس شدند، ینيان  خواستار جانشيمزدک. ن نمودنديجانشن يي متحد شدند و قباد را وادار به کناره گرفتن از سلطنت و تعیناراض

 را با قتل عام برادران خود خاتمه داد و ینيز بحث جانشيخسرو ن.  خسرو باختیعنينده موبدان و بزرگان ي او مبارزه را به نمایول

د و نوشتارشان ي از عقای نشانیحتدند  که يان چنان تار و مار گرديمزدک. ر شکنجه به قتل رسانديز زي مزدک را نیالدي م۵٢٨در 

 . شرافت ثبت کردندیشان را فاسد و بي هم دست بکار شدند و آنگونه که معمول است، آن آزاد اندیسان دولتيخ نويتار.  نماندیبر جا

 روانيخسرو انوش

. دي تازه دمیکر فرتوت روحي شد و به آن پی و انقالب داخلی از دشمنان خارجیاسان سلسله سین، خسرو اول ناجي خونیبرغم آغاز

ن مملکت به عنوان اوج يخ ايگر ضامن شد، و در تاريک قرن دي ی پارس را برای امپراطوریران بقاي این مثال موفق شهنشاهيا

جان برادرانش و يکر بي پیحکومت خسرو از رواگر چه ارابه . ديدان گردي جاوی و کشور گردانیي سلطنت در مشکل گشایيتوانا

 امکان یران ساساني به ای توازن طبقاتیاست او در جلب قلوب عامه و برقراريش به حرکت افتاد، اما سيان آزاد انديانبوه مزدک

 .ن خارج کندي توانست از آستی بود که نظام ساسانین برگ برنده اين آخريافسوس که ا. ات داديادامه ح

ان مدارا کرد و به اصالح اوضاع يتاليان و هي رومیعنيروان با دشمنان غرب و شرق ي سلطنت چهل ساله خود، انوشیدر ابتدا

زمين مزدکيه خونيبا وجود تصف.  پرداختیداخل بع  ینهاي خسر     

ده يد به مالکان کوچک و تازه به دوران رسي جدیک نقشه ارضيل يدرآمد و با تکمبزرگان را غصب کرده بودند، از در مدارا 

ت ي و امنیف شده، نظم داخليرند و در کنار اشراف تضعين دهقانان مجاز و موظف شدند که سالح برگيدر عوض ا. دان داديم

ضًا  و  شده مند و قباد بهره مزدک و با توده مردم که از اصالحات ان،
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 بر برزگران و صنعتگران کاست و ی فشار مالاتها هم خسرو ازيوه اخذ ماليزان و شيبا اصالح در م. ندين نماي را تأمیمناطق مرز

 .دي تازه بخشیبه اقتصاد آشوب زده کشور جان) مثل حفر قنات و کانال (ی عمرانی طرحهای براین ماليق تأمياز طر

 زانس استفاده کرد و با حملهي بی امپراطوریروان از ضعف موقتي انوشیالدي م۵۴٠، در یام داخليم و التيپس از دوازده سال ترم

اه و بندر ي سیاي پارس را تا دری از دست رفته در دوران پدر را باز گرفت، بلکه حدود امپراطورین هاي برق آسا نه تنها سرزمیا

ان شرق رفت و آن خار يتاليانه، به سراغ هي میاين رهبر جسور در اتحاد با ترکان آسيسپس ا. ترانه وسعت داديه در کنار مديانطاک

 بودند و در دست خسرو شکست ید که متحد روم شرقيقفقاز رس خزرانبعد نوبت . ران خارج نمودي ایز پهلوصد و پنجاه ساله را ا

مه يمن خارج ساخته، آن منطقه آباد از عربستان را ضمي رفت و آنها را از یوپيروان به سراغ اعراب اتيت هم انوشيدر نها. افتندي

 .ران نمودي ایامپراطور

را يت نقش بسته اند، زير دانشمندش بزرگمهر به عنوان دو سمبل عدل و درايروان و وزين، خسرو انوشايراني ایخيدر خاطره تار

 در یروانيعدالت نوش. ک نسل هرج و مرج و جنگ متعهد بودندي بعد از یت عمومي نظم و قانون و حفظ امنیندو به برقراريا

ت حال يان، رعايان و دولتيام به بزرگان، نظارت بر کار قاض، احتریريحت پذي، نصی، وفاداریي، راستگویدوازده اصل خدا ترس

. ن لشکر، احترام به خانواده و دفاع از کشور مکتوب شده استيت طرق و بازار، مجازات مجرمان، تامين امنيران، تامياس

 در یرحميوجود خشونت و بنها با يا. کوکار لقب گرفتندي نیکتاتورهايد  بود که در قرن نوزدهم،یروان عادل از جمله شاهانيانوش

ن خ  می و خارجین داخليکار مخالف ل تح  ام خو عمو  را آباد . نمودندی   ود ت ط س ت مملکت  مًا ش آمده، ه مردم ع کام ، به

ن شاه هم يا.  حکومت مطلقه فرار کندیاني بنیز نتوانست از ضعفهاينروان نين خسرو نوشين اوج مثال سلطنت و اي ایافسوس که حت

 یبي ترتی رساند، و بدون برقراریکور و و شکنجه ر را به زندانيکار بزرگمهر وز د،ي، حسد و سوءظن گردیني دچار بدبیريدر پ

 . درگذشتیالدي م۵٧٩ سلطنت در یني جانشیبا دوام و مناسب برا

 زين و خسروپرويبهرام چوب

ن ي بهرام چوبی مختل شد که اشراف خراسان شورش کردند و به رهبری به گونه ایمور امپراطورروان، زمام ايبعد از مرگ انوش

زانس شد و ي امپراطور بیعنيم يدست بدامان دشمن قد) زيپرو( خسرو دوم .  کوتاه سرنگون نمودندی مدتی را برایحکومت ساسان

 درآمد و به یحي از اشراف زادگان مسیکي یه همسر بیزانس، خسرو حتيدر ب. ران پناه دادي ای به شاه فراریس روميمور

ز خونبار ي ده سال جنگ و گریط. دي را جلب نمایت کامل حکومت روم شرقيد تا حماين گروي، الاقل در ظاهر به آن دیريتعب

ن که يم چوب به قدرت بازگردانده شد و بهرایالدي م۵٩١ز در سال ي خسروپرویزانس، دولت ساساني بی و نظامی با کمک مالیداخل

 .دي گردی داشت، متواریاکان اشکاني سلطنت از نیادعا

در آغاز سده ششم . ديانجاميش ني بیران را دوستانه کرد، که متاسفانه دهساليان در ايحيه رابطه با روم و رفتار با مسين قضيا

 و غرور یت شعاع بلندپروازز هم تحيخسروپرو. ده شدي به آشوب کشیس، روم شرقي، با شورش و قتل امپراطور موریالديم

 یس، با حمله اي از موریر پا نهاد و به بهانه خونخواهيزانس را زي با حکومت بی صلح و دوستی، تمام قراردادهایيکشورگشا

 و غرق در شکوه و جالل یروزيسرمست پ. ر را فتح نمودي صغیاين، مصر و آسي در فلسطی متصرفات روم شرقیناگهان
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د و يروبرو گرد) سيهراکل(د يرانه امپراطور جدي با مقاومت دلیزانس را نمود، وليتخت بي عزم فتح پایز حتيدربارش، خسروپرو

 یروهايران را دور زد، ني ایس خط دفاعي، هراکلی جنگ در جبهه خودیبجا.  دوباره متحد شده روم شکست خوردیروهاياز ن

 در یتخت ساسانير و اشغال را به پايد تسخي و تهدیم نظامير مستقن رساند، و فشاين النهريق ارمنستان به شمال بيخود را از طر

 . منتقل نمود) ک بغداد امروزينزد(سفون يت

زار از غرور ناموفق ي و بیزيک نسل جنگ و خونري خسته از یسفون، دربار ساسانيزانس به تيد بيک شدن تهديبا نزد

ن شاه به فواصل يگر افتادند و چنديکدي بجان یني جانشیو براسپس پسران خسر. ز، شورش کرد و شاه را بقتل رسانديخسروپرو

ُکش. دند و مقتول شدنديکوتاه بقدرت رس  به ی به مدت کوتاهی دو شاهدخت ساسانی آنقدر باال گرفت که حتی  

 . جاودانه شدی پارسیسوان بافته بر سکه هايرشان با گيدند و چهره دلپذيحکومت رس

شاهزاده  شاه و کار

 هيزدگرد سوم و قادسي

 یالدي م۶٣٢زدگرد سوم در ي به نام ی خانواده سلطنتیه ايک عضو حاشيدن ي بقدرت رسین دربار ساساني خونیجه تالطم هاينت

 که با یانقالب.  اسالم، قرار گرفتیعنيانه، ي خاورمین انقالب مذهبيتريد قوي تجربه بالفاصله در برابر تهدین شاه جوان و بيا. بود

 . را بنا نهادیا تا هندوستان را فتح نمود و تمدن اسالميتاب از اسپانش، بایرانيا  ویهودي ،یعرب امتزاج سه فرهنگ

 یدر زمان خردسال.  بردندی سوء استفاده کرده، به مناطق آنان هجوم می ساسانیز از ضعف موقت دولتهايل عرب در سابق نيقبا

رانشان که از شانه با طناب بهم ي بشدت شکست خوردند و اسیسفون را متصرف شدند ولي تی مدتی برایاپور دوم، اعراب حتش

که ) ونيلخم(ک سلسله دست نشانده از شاهان عرب ياز پس آن شکست، .  شدند، به شاپور دوم لقب ذواالکتاف دادندیوصل م

ره العرب يل جنگجو و جسور جزيم با قبايران را از برخورد مستقيده، ايومت رس بودند، در شمال عربستان به حکیطرفدار ساسان

 .  کردندیحفظ م

خسرو که خود هم در .  شدی شاه ساسانینيد و باعث خشم و بدبيت گرويحيون به مسين بود، تا در زمان خسروپروز که شاه لخميا

نگونه يا. زانس، تارومار نموديان بيحي آنان با مسیم همدستي را از بونيد و سلطنت لخمين گناه را نبخشي شده بود، ایحياز مسيموقع ن

 . ديران، هموار گردين و اين النهريل عرب حجاز به بيم قبايراه نفوذ مستق

زانس، در مکه ي حاصل از شکست او در مقابل بی و نظامیز و ضعف اقتصاديهمزمان با هرج و مرج دربار پس از قتل خسروپرو

 اتحاد ی، به آرزویي و چند خدای بت پرستیفه اي طای و سنتهایله اي نمود و با برداشتن موانع قبیغمبريپ یحضرت محمد دعو

ک اسالم آوردند و به موج توفنده يک به يه و عراق امروز يز در سوري نیل عرب تحت نفوذ ساسانيقبا. اعراب جامه عمل پوشاند

 یک دو جنگ کوچک مرزيان باال گرفت و ي رقابت اعراب متحد با ساسانسپس. وستنديسپاه محمد و پس از او، ابوبکر و عمر پ

ده شود تا هر کدام يان کشيرانين اعراب و اي از آتش بیواري بود که دیراض) عمر خطاب(فه دوم يخل.  قاطع، واقع شدیجه ايبدون نت

 و عرب در نبرد یرانيپس دو سپاه ا. دار مبدل شدني تمام عی به جنگی پراکنده مرزی خود روند، اما نبردهایبه دنبال زندگ

 . ران را رقم زننديخ ايه رودررو قرار گرفتند تا تاريسرنوشت ساز قادس
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ن اسلحه ي و سواران سنگیالن جنگي رستم فرخزاد بالغ بر صد هزار نفر بود، مسلح به پیران به رهبريدر خبر است که سپاه ا

د اعراب و يافته، مغرور از اتحاد جديمان تازه يار گفته اند که سرشار از ا هز۵٠ تا ٣٠ن ياز آنطرف، سپاه عرب را ب. یپارس

روز اول نبرد به نفع .  سوختندی می ساسانی شکست دادن و غارت امپراطوری، در آرزوی محلیهايروزيده در جنگها و پيآبد

ن و ي رنگین اسبانشان به پارچه هاييتزدوم روز، سواران عرب با .  عقب نشستندیالن جنگيش پيان تمام شد و اعراب از پيرانيا

ران را ي  چشم سپاه ای شرق-ی در گرفت و باد غربیدر روز سوم نبرد توفان شن.  را سردرگم نمودندیالن پارسيجاد سرو صدا، پيا

شت، تنگ آمد و ران  که پشت به رودخانه دجله دايخته ايکار در روز چهارم به سپاه درهم ر. تار نمود و اعراب دست باال را گرفتند

د ين اميزه عرب رفت و آخريده و بر نيز بريسر رستم فرخزاد ن.  امان ندادند وکشتار کردندیاعراب جنگ.  شدندینان فراريا

 .ان بر باد شديرانيا

ر زدگرد سوم بي در نهاوند و فرار و مرگ یروزي ده سال بعد، آنان با پیه راه را بر سپاه عرب باز کرد و طي در قادسیروزيپ

 دوم سکه جنگ یان مغرور و فاتح رويرانين بار، ايا.  را به تاراج بردندی شدند، وثروت و مکنت ساسانیران مستوليعمده فالت ا

ر در ير و کبي انداختند و به صغیان که چهار صد سال پشت روم را به لرزه ميساسان. دند، که مرگ و شکست بوديو نبرد را د

ران حکومت ي بر ای و ساسانی مانند هخامنشیپارسیگر سلسله اينان منهدم شدند که د نمودند، چیک رحم نميخاور نزد

حکومت و .  گرفتینيريش، بدان غنا داد و از آن یبان زنده ماند و در اختالط با عربي به قدرت شعرا و ادیالبته زبان فارس. نکرد

 عرب یتخت خود را از صحراي پایت نمود؛ که بزوديان سرا به آنی کار اعراب شد و روش شاهنشاهیز الگوي نیاست پارسيس

 .ز نبوديسفون قابل تمي تیمنتقل کردند و بعد از چند نسل، دربارشان و رفتارشان از شاهان ساسان) بغداد(ن ين النهريبه ب) مکه(

 تمامًا 
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 ستمياز اسالم تا آغاز قرن ب: دفتر دوم   

 راني  گسترش اسالم در ا-١
از آنجمله اند فتح .  جا افتاده استیبر تمدنها" بربر" اقوام یروزيک نمونه از حمله و پي تنها ی توسط اعراب بدویران ساسانيفتح ا

فاتح، تمدن " بربران"ن ياما چه بسا که ا. ل ژرمنيو فتح روم توسط قبا یپ مقدونيليونان توسط في، فتح یبابل توسط کورش هخامنش

 برآنند تا یران امروز، دسته اي ایمتاسفانه در جامعه دو قطب. دندي بخشیام غنا دادند و برتريم را با گذشت ايده قديفرسوده و پوس

د و گروه مخالف آنان، اصرار دارند که گذشته محکوم و منکوب کنن" طاغوت" گذشتگان را تحت نام یياي و آریراث پارسيتمام م

 . د شمارندي پلیده و حتيران را نادي در ایت و ارزش اسالمي را به اوج برند و هویپارس" پاک"

 ی امروزیتمام ملل و فرهنگها.  بداندی تواند خود را خالص و تک عنصری نمیا تمدن معاصريچ کشور ينست که هيواقع امر ا

س ي تاسی مثل سومر و مصر توسط اقوامی بشریاول تمدنها.  متفاوت و اقوام متضاد هستندیش گروههاحاصل کار، رنج و تال

ن و مصر ين النهري بیتمدنها.  نمانده استی از معابد و قبورشان، برجایيخ و خرابه هاي تاری در کتابهایشدند که جز نام و نشان

آري یتصور برتر. ان فتح شدنديونانيپارسها و  مادها، یعني" یيهند و اروپا "یهر دو توسط اقوام وحش ث ، تنها به یياي 

 . بت گرددي تواند موجب خصومت، جنگ و مصی انجامد  که چه بسا می میال پردازيخرافه و خ

ًال  م ک نژاد

مثًال با انتقال فن 

هنگام  ًال مناسب، م موقع ک

در ُبعد 

رنها بود ل قدمت داشت،  س بًا دو هزار

عمدتًا موظف به  حلول کرده بود و

 یتهاي جمع تمدن و رشدیافته هاي توان در گسترش ی را می باستانی بر تمدنهای اقوام بدوی برخیروزي رشد، حمله و پیيعلت توانا

 یبه اقوام بربر اروپا) سومر و مصر (یترانه ايه مدي اولی از تمدنهای و دامداریکشاورز. افتيعقب افتاده 

، یعي منابع طبین و رقابت دشوار برايکمبود زم. افتي ی انفجاری رشدین قوم وحشيت اي، جمع) هایيهند و اروپا (یمرکز

 یانه، گروهي میايبه آس) ترکان (یدسته ا. الد به مهاجرت واداشتي قبل از م١۵٠٠قوام را در حدود ن اي از ای بزرگیگروهها

ن مهاجرت کالن را به يسان مصر باستان ايخ نويتار. ر شدنديبه بالکان سراز) انيوناني (یران و جمعيبه فالت ا) ان و مادهايپارس(

 .ثبت کرده اند" یتيل جمعيس"ک يعنوان 

ان از مادها و پارسها ي زدند، همان گونه که آشوریه البته دست به مقاومت و مبارزه ميهمسا" بربران"افتاده در مقابل  جا یتمدنها

ک محدوده قابل دفاع را حفظ ي منجر نشود و اگر آنها بتوانند ی اقوام مرزین برخوردها اگر به محو و نابودياما ا. کشتار کردند

ث  ضعفيپس در .  گرددیه متمدن مي از همسای و صنعتی رموز نظامیريادگيت منجر به يکنند، در نها   

، اقوام مستعد و جسور یعي طبیايا بالي ی درباریسه هاي، دسی و خارجی داخلی به علت جنگ های تمدن مرکزیا نظامي یمال

ان و اعراب با يان با بابليهمانگونه که پارس. رندي را بدست گی حمله برده و زمام امپراطوری توانند به حکومت مرکزی میوحش

 . ان کردنديساسان

ر ين خشک و غيطره دي از سیيران و رهاي ای، حمله و تسلط عرب منجر به شکسته شدن بن بست فکری و علمیفرهنگ

ق ين مذهب که در آنوقت تقريا.  شدیقابل انعطاف زردشت ا  به ی روحانیده آليکه از شکل ا 

برقراری حکومت–یني دیجسم دستگاه م و قدرت يو حفظ حر) یطبقات (ی نظم حاکم کاستی  

 رامتکامل کند و با یت زردشتي هم نتوانست روحانیحي و غرب مسیير شرق بوداي اصالحگرانه تحت تأثیکوشش ها. موبدان بود
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ان تا دوره ي؛ رشد نوشتار، علوم و فلسفه از زمان هخامنشین سکون فرهنگيجه ايدر نت. ان برباد رفتيان و مزدکيقتل عام مانو

 . ار اندک بوديان بسيساسان

.  رونق دادندی و اسلحه سازی مانند معماری بودند و تنها به فنون عملیي اهل رزم و کشورگشای جملگی و پارتی پارسیسلسله ها

چ نداشتند، بجز بخش نخست يهين مقال تقريان که در اياشکان.  تمدن است، وجود نداشتی به نوشتار که رکن اصلیاما توجه چندان

به و سنگ نوشته داشتند، ي بهتر بودند و کتیان قدريهخامنش.  بود و تا هزار سال بعد مکتوب نشدی شاهنامه که آنهم گفتاریداستانها

ان يساسان. ه نان و آب سربازان و کارگرانيات سهميا آمار و اعداد جزئي دشمنان، و ی بود و زبون شاهانیروزيا ذکر پينها هم ياما ا

 و ی را هم جمع آوری زردشتی اضافه بر آن دعاها و سرودهای بود ولیاق هخامنشيبه شان به سيالبته از هر دو بهتر بودند، که کت

 مدرسه داشتند و فعال بودند، که ی ساسانی امپراطوریدر مناطق غرب یز مدتي نیونانين ي و مهاجریران رومياس. مکتوب کردند

 بعد از ی و علمی، فلسفی، ادبیسه با انفجار فرهنگينها قابل مقايچ کدام اياما ه.  شدندین زردشتي خونیه هايمتاسفانه دچار تصف

ان بود، يهوديمشابه  دستوارات مذهبشانو دند،يان را برگزيوه پارسياست شي و سیاعراب فاتح اگر چه در کشوردار. ستياسالم ن

ر ير و تفسي ترجمه، تکثیب به اتفاق آثار آنان را به عربيونان باستان واقع شدند و قريد نوابغ ير شدياما در فلسفه و حکمت تحت تاث

 . کردند

بًا 

 آغاز اسالم در حجاز
ان مغرور آن ي جنگجویاليره العرب و استي باعث انفجار جزی مؤثری اسالم بود که مانند چاشنینده اعراب بدو متحد کنیرويالبته ن

 جهت اتحاد اعراب آغاز شده بود، یاسي و سی مذهبیکصد سال قبل از آن، حرکتهاياز . دي زمان گردین امپراطوريار بر بزرگتريد

زانس در مقابله بودند، آن رشد يان بيحيان که مدام با مسياما ساسان.  قرار داشتیحيکتاپرست مسين يج  ديکه عمده آن بر محور ترو

ن زرتشت و يمتاسفانه د.  نمودندیت خود تحمل نکرده، به شدت و حدت سرکوب ميمومين اعراب تحت قيح را در بيمذهب مس

ان يغ در ميج  و تبلي به ترویچ رغبتي خود، هیعت تک نژاديک قدرت داشتند، بخاطر طبيهود هم که هر دو در خاور نزديمذهب 

 ی، عده قابل مالحظه ایالدي قرن ششم و هفتم می و بن بست فرهنگی عطش مذهبۀن دوري ایپس در ط. نداشته و ندارند" ناپاکان"

 . ت آن بودي نمودند که حضرت محمد اوج موفقیامبري پیدر عربستان دعو

خش تا مذاهب سومر يشه دار که تاري و رین باستاني آن دیانين بنيوره ها و قوان، از اسطیهودي به عنوان دنباله مذهب ین محمديد

با دعوت به . م نموديق و تنظي عربستان تطبی و سنتیط فکريرسد، بهره برداشت و آنرا با شرايو اکد در چهارهزار سال قبل م

ل عرب را متحد ساخت، بلکه يام محمد نه تنها قبايبود، پيم) ژه و منتخبيک نژاد وينه (ان يگانه که پروردگار تمام عالمي یيخدا

 . دي گردی جهانیانتيه گذار ديپا )دارد تيهودي در شهير که آنهم(ح يمانند مذهب مس

 ی برهم نخورده و جنگهایبود، که هنوز وحدت حکومت اسالم) عمر خطاب(فه دوم يران در زمان خلياشغال و گسترش اسالم در ا

ن و انصار که شکل ساده ي او بروش اجماع بزرگان مهاجرینيپس از مرگ محمد، مسئله جانش. ده بوديدامبر آغاز نگري پینيجانش

 یرانيک اياما با ترور عمر توسط . ابوبکر و سپس عمر، با صلح برگزار شد) انتخاب(عت ي خواص بود، با بی از دمکراسیا

ان آتش و خون، يدر م. افتيان ين پاي خونی که با شورشدي کوتاه رسیان موج رقابت و تشنج به خالفتي، عثمان در میناراض

 چون یعده ا.  همراه بودی داخلیزي تمام دوران حکومتش با جنگ و خونرید، وليعت خواص به خالفت رسي با بیحضرت عل

دند که چرا با ه او خروج کريگر علي دیدست داشته و گروه) یامو(دند که چرا در قتل عثمان يبر او شور) یه امويمعاو(حاکم شام 
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د از همه رجال ي خوارج که خواهان خلع ی توسط گروه افراطیپس چون حضرت عل.  نمودیه مماشات ميطرفداران عثمان و معاو

ن ي حضرت محمد برخاست و در دست بزرگان و متمولیک و مذهبيروان نزديان پي آنموقع بودند، ترور شد، خالفت از میاسيس

 . ديگرد مبدل ی موروثیعرب به پادشاه

ان ينمودار خشونت و هرج و مرج حاکم در م) ر بود و دو ساله فوت شديبجز ابوبکر که پ(ن ي راشدیقتل سه نفر از چهار خلفا

پس .  استین خونخوار نظامين ماشين در کنترل ايم بند انصار و مهاجري نی دمکراسیيده و عدم تواناياعراب تازه بدوران رس

ه؛ و او و ي امی حلقه زدند که ثروتمند بود و بزرگ خاندان بنیه امويام، اشراف عرب به دور معاو نظی از فروپاشیري جلوگیبرا

   حضرت محمد، به خاندان ویان دشمن تواناياما حکومت پسر ابوسف. ن به سلطنت رساندنديفه مسلميفرزندانش را به عنوان خل

ان يعلو. به مقابله برخاستند) عموزادگان محمد (یو عباس) محمد دداما یفرزندان عل (یامبر گران آمد و دو گروه علويکان پينزد

 کربال ی بود که  در صحراین بن علين شان حسيده و ناموفق شورش کردند، که نامورتريه نسنجي امی بنین بار در زمان خلفايچند

ت به ي در نهایرانياتحاد با تازه مسلمانان ااست تر عمل کردند و در يان با سياما عباس. دي نابرابر بقتل رسیان، در نبرديو بدست امو

 . دنديخالفت و حکومت رس

 یعه و سنينفاق ش
ن طر ضعيان در جنگ قدرت بيرانيا  در بغداد ضربه زنند و ی گرفتند تا به حکومت مرکزیف تر را ميمعمو 

 پاداش یع ابومسلم خراسانيان و به خالفت رساندن آنان با قتل شني از عباسیپس از آنکه جانبدار. نديافزايش بيوبر استقالل خ

ام ي شان قیراني بغداد و همدستان ای شدند و به جنگ و مبارزه با خلفایآل عل) عهيش(رو يان پيراني از ایمعکوس گرفت، جمع

 . کردند

ف ب جا ًال ن مسلمانها 

حسن (ن فرقه يرهبر بنام ا. ران قلعه ها ساختند و قتلها و مبارزه ها نمودنديبودند که در ا یليان اسماعيعين گروه شين ايتريقو

 یرا در زبان فرنگ) نياساس(ن ي پرداخت که واژه حشاشی و خارجیرانيش، چندان به ترور بزرگان ايان خويبا گروه فدائ) صباح

ان اندک اندک قدرت گرفتند و يعي، شیرانيدر ا ی سنیتهاع حکوميپس از حمله مغول و سقوط فج. ست جا انداختي تروریبه معن

 . افتيت ين کشور رسميه در اي با سلسله صفویفرقه دوازده امام

در سن چهارده ) یحسن عسگر( ازدهميبا مرگ امام ). یمهد(ب يک امام غايد دارد و يازده امام شهي ی عشریعه اثنيمذهب ش

 شدند که از یافتند، مدعيسته امامت نيرا هم شا) ملقب به کذاب(فتند و برادرش جعفر اي او نی برای، چون طرفدارانش فرزندیسالگ

ز يح، زادن امام دوازدهم ني مسیسيهمچون ع. د و خروج کنديرون آي مانده که در خفاست تا در موقع مناسب بیازدهم فرزنديامام 

ند و در همان ي بی را به خواب میبوده و امام حسن عسگرشان در مصر شاهزاده  يکه مادر ا کنند یت مي روا. شگرف داردیداستان

ن شود و در بازار ير مسلمي کند تا در راه اسی از دربار فرار میا، شاهزاده مصرين امام در رويپس به تلق.  شودیا، باردار ميرو

زک شش ي فرستد تا کنی م را سر وقت به بازاری گماشته ای، امام عسگری و معجزه الهیبي غیرويبه ن. بردگان به حراج رود

 ! کندیداريماهه آبستن را خر

ان يعيان شيدن به امام دوازدهم در مي رسیانجي که به عنوان میق عده اي تا چهار نسل از طریروان امام عسگرين صورت، پيبد

نکه از پس هفتاد ي تا ا. آوردندی م)نوشته(ع يامام توق گرفتند و از یت نهضت ميبودند، از معتقدان ساده دل خمس و زکات در حما
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 یخودشان در موقع مناسب از حفاظ اله. ستيشان ني بدیب شده اند و دريگر غاي بهنگام مرگ گفت که امام دیانجين ميسال، آخر

 . کنندیعه رودخانه ها مي ستانند و از خون دشمنان مذهب شی را میعه و مظلومان آل علي کنند و داغ امامان شیخروج م

، در ید ظهور امام مهدين و به امي به بهانه خون امام حسیعه دوازده امامين از پانصد سال تا کنون، مذهب شاي صفویروزيبا پ

ر تفرقه يران را در مسيت نمود و اي را تثبی عثمانیران با حکومت خلفاي ای خونی دشمنیعه صفويمذهب ش. ران رواج کامل دارديا

ُني مقتدر شکل گرفت که تا قرنها با همسای جهان اسالم دولتدر قلب. دير بالد اسالم گرداني از سایيو جدا و ) یعثمان( غرب یا 

ام يدر پ. دندي لرزیم حمالت ترکان اسالمبول بر خود ميان که هر سال از بيي اروپایه دلگرميدر جنگ بود و ما) ازبک(شرق 

ا به حدود متکثر قول و ي خاتم االنبیگانه وحيمنبع د آمد که کالم خدا را از يم پدي عظیز شکاف و رخنه اي حضرت محمد نیديتوح

 و یارت، حاجت خواهيز مرکز زين د و نظر کردهيمرقد و بارگاه صدها امام، امامزاده، س. ب رسانديفعل دوازده امام واقع و غا

 ی دانند و از مرده پرستیدا مسته خيسجده و پرستش را تنها شا امبر،يپ  اقتداء از آنان بهیکه برادران سنيان شد؛ در حاليعيش شيستا

 . ندي جوی میزاري بیيو قبر گرا

س ن گ

انشان و ارواح پدرانشان نبودند؟ مگر يت به خداي کعبه هم نمودها و ابواب اعراب جاهلیند؛ مگر بتهاي گوی میان بپرسيسن اگر از

ن ي دانست که تنها آخری انسانها مري مثل سای نبود؟ مگر حضرت محمد خود را جز انسانیگانگي وحدت و یغمبر در برقراريرنج پ

ح  يوار و ضريعه از در و دي عجز داشت؟ پس چگونه است که شیگري از هر معجزه دی قرار گرفته بود، ولی و کالم الهیمحل وح

 خواهد و به آنان سجده برده، دورشان یره معجزه ميش و غيخ و درويد و شيل و شمع و سقاخانه و سيو سنگ قبر و تربت و شما

  کند؟یش نثار ميده و ستايخچر

" نيواعظ"اما اگر به گفتار و روضه شگرف  . خوانندیه ميان از اعراب مسلمان قادسيرانين انحرافات را انتقام اي به مزاح ایعده ا

ران و يده است؛ بلکه ذهن ايست که ضربه خورده و صدمه دين فقط اسالم نيد که ايني بید، ميعه خوب گوش بدهيش" مداحان"و 

 خود را به افسانه و جهالت داده یت جايب شده و منطق و هدايد منحرف و فاسد، نسل بعد از نسل تخرين عقاير اي هم تحت تاثیرانيا

 !است
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 انيان و سلجوقي، سامانی عباسی خلفا-٢
 نقاط دور یت، تمام فالت و حتيشان در نهايشرفت نظاميران استوار بود و پيه، سلطه اعراب بر اي بعد از قادسکصد سالي یبرا

زمير مياالت مختلف متغياما واکنش مردمان ا. افتاده را شامل شد ران ي ای و نظامیاسي، سی فرهنگیاي احینه را برايع

م و مهاجرت اعراب يشتر آماج حمله مستقيب) سفونيت(ن ين النهريتا ب) شام(ه ي از سوری ساسانی امپراطورینقاط غرب. آماده کرد

دند، اما توان جنبش و مبارزه را يب دي هم اگر چه کمتر آسی و فارسیمناطق مرکز. افتندي خود را باز نیرانيت ايبودند و هرگز هو

 سوم در مرو، با کمتر زدگرديان، بعد از قتل يان از ساساني و بغض پارتیان خراسان با سابقه اشکانين ميدر ا. از دست دادند

 ی امپراطوری در بنایت شد و به ستوني، تقوی مرکزیاي جهت مقابله با ترکان آسیوست و حتي اسالم پی و تلفات به اردویزيخونر

 . ديد اعراب مبدل گرديجد

ضًا  بود که ب

ًال  ع ت، که ر

ور تحت فشار  اکثر اتباع کشی خزر، در کوتاه مدتیايافت و بجز سواحل دريران گسترش يت ايان جمعيز در ميانت اسالم نيد

ت ي به هندوستان مهاجرت کردند و هسته جمعیالدي م٧٢٠ در یان معتقد، گروهيزرتشت. مسلمان شدند) هيجز (یاتي و مالینظام

ف در کشور آباء ي ضعیتين خود ماندند و به اقلي کوچک بر دیل دادند؛ و جمعي پولدار و موفق هستند، تشکیتيان هند را که اقليپارس

 . ل شدندي تبد خودشانیو اجداد

 یبعد از خلفا. گر نزاع داشتنديکديحضرت محمد با ) خالفت (یني کار بر سر جانشیاعراب جنگجو و جسور از همان ابتدا

ه ي امی آل محمد با بنیدشمن. ا حکومت کردنديصد سال در اسپانيد که صد سال در بغداد خالفت و سيه رسي امین، قدرت به بنيراشد

 نسبت به تازه ی امویض خلفاي و تبعیبه بهانه بد رفتار.  باز کردی اسالمی امپراطوری و نظامیاسي سیهبران را به ريراني ایپا

ران را تحت ي جانانه نمود و نه تنها خراسان و ای شورشیالدي م٧۵٠، پادگان خراسان در حدود "یموال" ر عربيمسلمانان غ

 عباس سفاح، خالفت یاسي سید و به رهبريز لشکر کشيبه عراق و شام نت ي فتح کرد، بلکه در نهای ابومسلم خراسانی نظامیرهبر

تخت يپا. سپرد) عباس( او یامبر اعالم کرد و به بازماندگان عمويسته خاندان پيابومسلم خالفت را شا. ان داديان در شام را پايامو

 به دربار یرانيران و عالمان اي دبید و پايمنتقل گرد) سفونيک تينزد(زانس بود به بغداد ي بیز از شام که تحت نفوذ فرهنگين

 به عنوان ی و خانواده برمکی ساسانیاسي و سی، ابن مقفع در ترجمه متون ادبیگريل ابومسلم در نظامينان از قبيا. ان باز شديعباس

ن خادمان يلقه است، ااما آنچنان که رسم شاهان و حاکمان مط.  به آن خاندان خدمتها کردندی عباسیوانساالران خلفايران و ديوز

ان منتظر و مترصد بودند تا در فرصت يرانيالجرم ا. ز چه بسا که به حسد و سوءظن خلفا گرفتار شدند و جان باختندي نیرانيا

 .ز خارج شوندي نیوغ عباسي از یمناسب

 انيد و طاهريهارون الرش
زانس ي بیقا از چنگ امپراطوريد بود که تمام ممالک شمال آفري عرب در زمان هارون الرشی و امپراطوریساوج خالفت عبا

ان پسران او ي میني، بر سر جانشیالدي م٨٠٩اما با مرگ هارون در . ا هم باز شدي به اروپا و اسپانین حتي مسلمیرون آمد و پايب

 .ران هموار ساختي خراسان و ا استقاللین و مامون جنگ افتاد که راه را برايام

ران، عراق، عربستان، ارمنستان، ي، ا)پاکستان(، مکران )خوارزم( آرال یاي، در)مرو(د از ماوراءالنهر ي هارون الرشیامپراطور

جانشي امروز را دربر میبي، مصر و ل)هيسور(شام م ف  عتر از آن ي وسی و حتی ساسانی امپراطوری نظام-یاسين سيگ
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، کم مزد و مواجب ین که همانند رهبران انقالبي راشدی با خلفایچ شباهتيت او هيست و وضعي زیز مانند شاهان ميهارون ن. بود

 آغاز یام ابومسلم خراسانيو به همت ق) خونخوار( است که با حکومت عباس سفاح یدوره هارون اوج خالفت عباس. بودند، نداشت

 عباس پانصد سال یاگر چه بن. ديت گردي، تثب)اندلس(ا ي به اسپانیو فرار مابق) علت لقب سفاح (هي امیشد و با کشتن اعظم خاندان بن

گرا در ي مستقل و پادشاهان ملین دوره همزمان بود با ظهور کشورهايدر بغداد خالفت داشتند، اما با ضعف روز افزون آنان، ا

زانس ي بیا رهبر ارتدکسيفه بغداد، پاپ روم ي خلیاست مذهبي ردي جدین کشورهاياگر چه ا. یحي مسی اروپای و حتیطه اسالميح

 یحي و مسی در هر دو تمدن  اسالمیسم منطقه ايونالي توان آغاز جوانه زدن ناسین دوره را مي شناختند، اما ایت ميرا برسم

 . دانست

نراه ي نمودند و در ایه ميامبر توجي پ و حکومت خود را بر اساس بازگرداندن خالفت به خاندانیروزيون پي، عباسیاز لحاظ مذهب

مهدیز داشتند، که حتي را نیان علويعيت شيحما ا  اه ي سیرق هايدند که سپاهش از خراسان با بي دی می ناجیبعض  

بودند، ان ياست تر از امويون خردمندتر و باسي هم عباسی کشورداریدر واد. ختيريه را دسته دسته مي امیخروج کرده و خون بن

.  کردندی خودشان متمرکز میهايله ايشتر هم قبيان اعراب  و آنهم بي را در می و اقتصادیکه در سابق تمام قدرت و امکانات نظام

 در اداره امور، ی مستعد امپراطوریندگان نژادهاير عرب در ارتش و با آوردن نماي غیروهاي از نیري عباس با بهره گیبن

 .عتر و مستحکم تر استوار ساختنديوس یيحکومت خود را بر مبنا

را  ح سف عباس ًا  

مدتًا  پاه

ماورالنهر  و ن س ر شاه ًال ع ل س و پسرانش تا پنجاه ود واقع  در

 مثل یيس اروپاين با دول تازه تاسيهمچن. روزمندانه از او غرامت ستانديد و پيزانس جنگيس بين بار با امپراطريد چنديهارون الرش

ق دارد که کشب هم به دوره او تعليداستان هزار و .  جا گرفتیر غربيخ و اساطينراه در تاريشارلمان در ارتباط بود، و از ا

در خبر . کرديار عمارت ميو بس  متوجه بودیر بالد اسالمين به وضع بغداد و سايهارون همچن. ب نوازيفرهنگ دوست بود و اد

. ردي مردم بغداد، عادت داشت شبانه و با لباس مبدل در شهر بگردد و اطالع بگیم از اوضاع زندگي  مستقی سرکشیاست که برا

در آلمان (مان  شارل به درباری ویاي بود و هدای قرون وسطیت اروپايار جلوتر از وضعي بسیالمدر زمان هارون، صناعت اس

 .  آنان جلوه جادو و اعجاز داشتیبرا) امروز

 امور و اصالحات بودند، که یع بود که گرداننده واقعي وزارت داشتند و شایرانيان ايد و پدرش، برمکيدر عهد هارون الرش

 بود و پسرش مأمون در خراسان امارت یرانيز ايک همسر هارون ني. فه بر باد رفتين ادعا و حسد خليسر امتاسفانه سرشان بر 

ا. ديده بود، شورين که به خالفت بغداد رسي بر برادرش امیرانيمه ايبا مرگ پدر، مامون ن. داشت  مأمون به یرانيس ع

ن بود و به خراسان بازگشت و يطاهر اما به بغداد و اعراب بدب. ديون بقتل رسن ابن هاريد و امين فاتح گردي طاهر ذوالقرنیسردار

بودندیافت، وليآنجا از مأمون امارت  ا   ا م  خ ا  ز يون نيپس از طاهر.   خ  

مأمون و .  از بغداد قرار نگرفتیفه ايم خليستقر فرمان ميران به زيگر ايام کردند و دي قیرانيگر ايسرداران و دستجات د

جاد کردند که در جنگ و يا) مملوک(ر و بنده ي از ترکان اسی و عرب، سپاهیرانيب اي رقیروهاي کنترل نیز براينانش نيجانش

 و ی تنها نامیس صد سال، از خالفت عبایمملوک چنان قدرت گرفتند که ط ن سردارانياما بعد از مأمون، ا.  زبانزد بودندیمردانگ

 . ماندی برجایظاهر
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 انيه و سامانيان، آل بويصفار
 مختلف و تنها در ظاهر حرمت یافت که البته مسلمان بودند، اما از فرقه هاي تبار دوام یرانيان، سلسله حکمرانان ايپس از طاهر

ان يستان به پا خواست که تحت نفوذ خوارج مهاجر و جنگجوي در سیسلسله صفار! شهيتند و آنهم نه هم داشی بغداد را نگاه میخلفا

 ی حکام طاهریعنيفه ينده خلينان برنمايا) یعقوب صفاري (یک سردار مردمي یبرهبر. بودي، همواره ناآرام م)ارانيع (یمحل

 یالدي م٨٧۵عقوب و سپاه سلحشورش در حدود ي. ز بدست آوردنديستان بلکه حکومت خراسان را نيدند و نه تنها استقالل سيشور

ن نمونه يگر دوام داشت که اولي چهل سال دیاز آن پس حکومت صفار. ندي نتوانستند آنرا فتح نمایدند ولي به بغداد هم رسیحت

مله و نفوذ عرب بود، هم به ز که از ابتدا کمتر مورد حيالن نيت گيوال.  در برابر اعراب فاتح بودیرانيواضح و موفق قدرت ا

سلحشور از ان يلمي از دیگروه.  داشتی بغداد سر ناسازگاریار، با خلفاي به آن دیان فراريعير شي و هم به واسطه تأثیرانيرت ايغ

اسات تند  احسیار موفق بودند، ولينان در ابتدا بسيا. ام کردند تا نفوذ عرب را براندازندي قیج زرتشتي مرداویران به رهبريشمال ا

ه، سپاه ي به نام برادران آل بویلميپس سرداران د.  در اصفهان شدیالدي م٩٣۵ج باعث ترور او به سال ي مرداویضد اسالم

 ،ن زمانيدر ا.  متصرف شدندیالدي م٩۴۵ران بلکه خود بغداد را هم در ي گرفتند و نه تنها عمده غرب ایر رهبريج را به زيمرداو

ران و عراق امروز يکصد سال در غرب ايه يآل بو.  شده بودند و فقط به حفظ عنوان خود قناعت داشتندفيار ضعي بسی عباسیخلفا

) عهيش ونيفاطم (یون را نگاه داشتند و از آنها در برابر دشمنان مصري عباسیعه بودند، حرمت ظاهري و اگر چه شحکومت داشت

 یه ساساني بر سر گذاشتند و سایرانيدند و تاج اينام" شاهنشاه"د را ه خويصد سال، دوباره شاهان آل بويپس از س. محافظت کردند

 . ن زنده ساختندين النهريران و بيرا بر ا

. د سلطنت برخاستنديان داشتند و از منطقه بلخ به امين و پارتي از نسل بهرام چوبی شاهیان در خراسان و ماورالنهر ادعاياما سامان

 به منطقه ترکان یل ساماني، اسماعیالدي م٨٩٣در . افته بودنديت ي ها کرده، در ماورالنهر والیانام طاهر و مأمون جانفشيآنان در ق

ان يکصد هزار ترک سلحشور در آن نبرد به اسارت سامانيحدود .  سخت دادید و آنان را در تاالس شکستي لشکر کشی مرکزیايآس

. دنديگرد" مملوک" جرار سپاه ی فروخته شدند، که هسته اصلیعباس ی به خلفایوستند و عده اي به لشکر آنان پیدرآمدند که عدد

 آباد در آن یني مقتدر و سرزمی پادشاهیان خارج کردند و بناي از چنگ صفاریالدي م٩٠٠ان خراسان را در حدود يسپس سامان

 . خته شدي بخارا ریتختيمنطقه و به پا

شان يدر زمان ا. ق نمودنديج و تشوي را تروید و شعر و نوشتار فارسا کردني احیرا به خط عرب) یپهلو (یان زبان پارسيسامان

.  در آنجا حاکم بودین فارسيري و زبان شیرانين تفاوت که فرهنگ ايد، با اي بغداد رسیبخارا از لحاظ فرهنگ، هنر و صنعت به پا

در کشور .  را نام بردیقي و دقین رودک توایام گذاشتند، مين اي معاصر را در ای زبان فارسیربناياز شاعران بنام که سنگ ز

 در جهت استفاده از زبان ی نسبی با آزادی اسالم ولی مستدام بود که معتقد بر اصول اساسی با برداشت حنفی، مذهب سنیسامان

 یرس و فایرانين عنصر اير ايز به شدت تحت تأثي نیترکان خدمتگزار سامان.  باشدی مینيدر مسائل و مراسم د) یفارس (یمحل

 . دي حاصل گردیدي مقتدر جدی از امتزاجشان، سلسله هایقرار گرفتند و بزود

 انيان و خوارزمشاهيان، غزنويسلجوق
.  خدمت کرده اندن آب و خاکي و رفاه مردم در ایخ به زندگيجاد گشته که هرکدام در طول تاري ایران از اقوام متنوعيت ايجمع

 ی نظامی رهبریالدي م١٢٠٠ تا ١٠٠٠ دهند که اجدادشان از حدود یل ميران را ترک تباران تشکي ایک چهارم ملت کنونيحدود 
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ران خدمت کردند و يان به ايتاليروان و در جنگ با هيترکان اول بار در رکاب خسرو انوش. ران را بدست آوردندي فالت ایاسيو س

قريعت بشر است، ترکان جدياما همانگونه که طب. ران افزودنديان بر استقالل و قدرت ايانسپس در ارتش سام    

ن يبد.  حاصل شدیالدي م١٠٠۵ان در حدود يدند که با سقوط ساماني طلبیقدرت مستقل خود را م) افغانستان امروز(ن يشده در غزن

 .ديسر گرديران ناميشه در اي همیان براي و پارساني مرتبط با پارتیب، حکومت سلسله هايترت

مست  و تازه مسلمان دًا

ن يج دي به ترویو فرهنگ فارس ر اسالميال داشتند و تحت تأثيکصد سال در افغانستان و پاکستان امروز استي بالغ بر ی ترکان غزنو

 یدوستان به آن تمدن باستانان  به هنيمتاسفانه حمالت غزنو.  پرداختندیم) شعرا و ادبا ت ازيحما(ات يو ادب) انيه هنديغزوه عل(

ن ي دین همه تحت عنوان جهاد و تالش برايا. ختيار را  به تاراج برد و خونها ري از مردم آن دیاريب ها رساند و ثروت بسيآس

نان با رفتن زمستان، همه ساله يا. ان بوديان و بعدها عثمانيان و سلجوقيک مشخصه ترکان مسلمان از غزنوي شد، که یه ميتوج

ک ي، تنها اعمال ین روش به احتمال قويا. ب خود را پر سازندي افتادند تا هم کالم خدا را منتشر کنند و هم جی غزوه به راه میبرا

ان انسان نبودند که يحيانگار، هندوان و مس. ل ترک بوده استيان قباي در می جنگ طلبیرپايک سنت زشت و دي بر  یه مذهبيتوج

 .  ببرندیريو به  اسنها مرتب بکشند و بسوزند يا

به راه "ه افتادند تا آنها را يل ترک همسايوه به جان قباين شي آرال، به همیايک دريدن به اسالم در نزديان هم بعد از گرويسلجوق

 خود استفاده کردند، ی را گرفت که از آنان در نبردهایرتمند چشم شاهان سامانيان غين جنگجوي ایسلحشور. ت سازنديهدا" راست

 یران، وقوع جدال حتميان در غرب ايان و غزنوي سلجوقیبا رشد مواز. ان در خراسان مسکن و مأوا دادنديدر عوض به سلجوقو 

 و مشوق ین سان، دست آن رزمندگان فرهنگ دوست که حاميبد. دي انجامیالدي م١٠۴٠ در یبود که به شکست سپاه غزنو

اما عجب آنکه، . ران کوتاه شدي بودند، از خراسان و ای طوسی و فردوسی دامغانی، منوچهریستاني سی، فرخیرونيحان بيابور

ام و ي، عمر خیشرفت امثال انوريق فرهنگ و علم و ادب سبقت گرفته، عامل پيد و تشوييز در تأيان نيان ترک از غزنويسلجوق

مات و يهر بزرگ برپا شد تا تعلن شيه در چندي، مدارس نظامیبه همت خواجه و شاهان سلجوق.  شدندیخواجه نظام الملک طوس

 یار خدمت کردند که بعد از هزار سال، برخيه پر بها بسين در ساختن مساجد و ابنيان همچني سلجوق.ا سازديت جوانان را مهيترب

 . ر بالد هنوز پابرجاستيآثارشان در اصفهان و سا

 یايشان از آسي، پادشاهیر ترکي و شمشیرانير ايحت تدابل آمدند و تين ناين النهريان به فتح بغداد و بي، سلجوقیالدي م١٠۵۵در 

طره مسلمانان بر ارض يزانس را شکست داد و راه را بر سي بی امپراطوری حتیآلپ ارسالن سلجوق. ديرس) هيسور(انه تا شام يم

، آنان را به سواحل ی و سپس عثمانی امان ترکان از سلجوقیاز آن پس تا ششصد سال، نفوذ و غزوه ب. هموار نمود) هيترک(روم 

 !  رساندی شرقیه، بالکان و اروپايترانه، قسطنطنيمد

 در مصر به یعه، که توسط سلسله فاطميان شيلين سنت و جماعت بودند و با اسماعي تابع قوانی، ترکان سلجوقیاز نظر مذهب

 را یليد اسماعي دادند و عقایه قرار مران را تحت محاصره و حملي در ایليپس قالع اسماع.  داشتندیده بودند، دشمنيحکومت رس

 ی متوسل شده، به قتل بزرگان سلجوقیستيز به روش تروري نیليان اسماعيدر مقابله، فدائ.  کردندیه تحمل نميدر مدارس نظام

 نوادر دوران همچون نظام الملک، ناصر خسرو و ی خانمانسوز نسل ها ادامه داشت و بر زندگین جنگ داخليا.  زدندیدست م

گر آن ي شد و دیني جانشی متوالی دچار بحرانهای، سلسله سلجوقیالدي م١٠٩٢با ترور خواجه در . ديحسن صباح زهر و خون پاچ

 برخاست و توان آن خاندان در یاست و بزرگي ری به دعویرياز هر گوشه ام. ديعظمت زمان ملک شاه و نظام الملک را هرگز ند
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 استفاده برد، یان، آن فرقه هم نتوانست از خالء قدرت سلجوقيلي اسماعیح و کشتار دائمبا مرگ حسن صبا.  بشکستی داخلیجنگها

ران حکومت داشتند، ي درشرق ای تازه وارد هم که به مدت کوتاهی ترکان خوارزمشاهیحت.  افتادیفيران به حال ملوک الطوايو ا

ران يز خان مغول، اي کار چنگیري و الجرم در زمان اوجگان را چاره کنندي حاصل از سقوط سلجوقیاسي و سی نظامفتورنتوانستند 

 . سوختی می مذهبی و حتی، نظامیاسي سیدر چند دستگ

انه ي در خاورمیدي، موازنه قدرت جدی مرکزیايل ترک از آسي قبایران و سپس بغداد و مهاجرت دسته جمعيبا سلطه ترکان بر ا

ان تنها در خدمت ترکان و يران تا قرنها، پارسيدر ا. ارس شکل گرفت؛ ترک، عرب و فی و نژادی، زبانین سه عنصر فرهنگيب

 ین حاکم، در مدارج رهبري خوانیوان ساالري و دیري تنها به عنوان دبی  خود ادامه دادند و عنصر پارسی مغوالن به بقا–ترک

زی فرهنگطرهيسعنصر عرب هم با وجود ادامه . افتي پا یجا رفت و تا قرن ) یت عثمانيدر نها(ان ر سلطه ترکيم

 از ی توان امتزاجیران را مي، ایالدي م١٠٠٠ ساده نگرانه، از حدود یبيبا تقر.  نماندی مستقل عرب نشانیستم، از حکومتهايب

 یت پارسير مذهب اسالم و هويب عرب از مسي، ترکی نظامی و رهبریيعنصر ترک با نقش جنگجو. پارس، عرب و ترک خواند

 .  باشندیز ميش قابل تمي، کم و بی و حکومتیريت زبان غالب و روش دببصور

ًال به   اسالم، کا

قتًا برازنده هر پادشاه 

 حمله مغول
ف شد که راه  بر نفوذ يان که در مقابل ترکان قبچاق شکست خورده بود، چندان ضعيبا مرگ سلطان احمد سنجر، حکومت سلجوق

 را شکست داد و یطغرل سوم سلجوق، ١١٩۴ن تکش در يعالءالد. شوده گشتران گيخراسان به مرکز اترکان خوارزم از شمال 

.  نديران و شکست ترکان قبچاق، بعنوان خوارزمشاه به سلطنت نشين محمد توانست با اشغال اي تا پسرش عالءالد؛بقتل رساند

 از یکشور و.  بودی میرانياي حق به چنگ آورده بود،یالدي م١٢١٠ که محمد خوارزمشاه در یمحدوده ا

، از ین ملک گسترده بعد از پنجاه سال هرج و مرج و آدمکش، آی ول. شدیماوراالنهر تا رود سند و از ارمنستان تا بغداد را شامل م

، رهبر مقتدر مغول ١٢١٨ال ن احوال بود که در سيدر ا.  برخوردار نبودی قابل توجهی و نظامیاسي سی و محتوایقدرت درون

ر يمست از باده غرور و نخوت، ام. ران فرستادي به سر حد ای را به عنوان تجارت و مبادله فرهنگیست نفري دویز کاروانيچنگ

رد و از سر نخوت و طمع، ي گی خشم میندگان خان مغول، از آنان به بهانه اي احترام و اعزاز در حق نمای خراسان به جایمرز

 فرستد و به شخص شاه یئت مي رسد، دوباره هیندگان که به خان بزرگ ميخبر کشته شدن آن نما.  بردیجان و مالشان مدست بر 

 ه که نشديشاوند خوارزمشاه بود تنبي که خویر مرزياما ام.  شودیر خراسان، متوسل مي و مجازات امی دادخواهیخوارزم برا

. بدانه از قدرت مطلقه و مستی ناشی و خودخواهیوانگيگر از دي دین هم نمونه ايا. رسنديقتل مز بيئت دوم ني هیچ، بلکه اعضايه

کرد که بر يده بودند، فکر ميران رسي ایستان مملکت بای ساده به شاهیريک اميست سال از ي بیخوارزمشاه که خود و پدرش ط

 دارد یترن جهان که او بديد گستاخ با ايمباش "؛هده بود کي را نشنیم فردوسيکالم حک. ز واقف و سروريا غالب است و بر همه چيدن

  "!اندر نهان

ت بخارا و ي پرجمعیران حمله کردند و مملکت آباد خراسان و شهرهاي و خونخوار به اجرار ست هزار سربازيمغوالن با دو

ان گشوده شده بود، يرانين و اايابانگرد که خشمشان بر خوارزمشاهيان بين وحشيا. کسان ساختنديره را با خاک يشابور و مرو و غين

 شد تا به آبسکون یخوارزمشاه از مقابلشان متوار.  بردندیريا به اسير رحم نکردند و صدها هزار تن را کشتند ير و کبيبه صغ
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 کس و نافرجاميد، اما او هم بين سالها مردانه با نامردمان مغول جنگيپسرش سلطان جالل الد. ديبقتل رس) ک گرگان امروزينزد(

 . ديبقتل رس

ران ي را به این پهلوانين زرتشت و آئياگر مادها و پارسها د. افتي تلخ یصد سال فرجامي سیران با حمله مغول برايسرگذشت ا

ن جهانشمول اسالم را به ي دید و اگر اعراب بدوين مرز و بوم کشي را به ایوناني هنر و فرهنگ یآوردند، اگر اسکندر مقدون

و ) یليعه اسماعي شیستينهضت ترور (ی مذهب–ینفاق مل. دند؛ مغوالن تنها آمدند، کشتند، سوختند و غارت کردندان القاء نمويرانيا

 تمدن ی فرهنگ–یاسي و تکامل سیجي امکان داد تا ثمره پانصد سال رشد تدری، به آن قوم وحشی سلجوقدهيپاشحکومت از هم 

 یراني عنصر ای برایو ماورالنهر که با حمله عرب به مأمن و پناهگاهران يشرق ا. دي را تقری اسالم–یفارس

 .رانه شديف گشت؛ و سپس با حمله مغوالن وي امانشان تضعیانه و جدال بي میايل شده بود، ابتدا با رخنه ترکان آسيتبد) یسامان(

بًا بر باد دهن

و آن ستون مذهب اسالم س

موج . ديران را به خاک و خون کشي ا شرق و شمالیالدي م١٢٢۴ز و به مدت چهار سال تا ي موج اول حمله مغول در زمان چنگ

د يفه بغداد بدست مغوالن بقتل رسيخل. ه هم رساندي را تا عراق و سوریرانيزخان، کشتار و وي توسط هالگو نوه چنگ١٢۶٠دوم در 

 نابود  رایليب نماندند و هالگو تمام قالع اسماعي نصیان هم بيعيش.  بعد از ششصد سال مخروبه شدیُن

 یره بختي شهر و روستا را به تی، زندگیران را به غارت بردند و با خراج و خرابيکصد سال ملک اي یبازماندگان هالگو برا. کرد

گان در يگر و با همسايکديستادند و دائم با يش ناين اسالم هم از راه و روش خوي بعد از قبول دی حتین مغوالن وحشيا. کشاندند

 چهل سال در یج اسالم، برايمور لنگ بود که به عنوان تروين گروه خونخوار تين موج اين و آخري سوم.جنگ و نبرد بودند

ران دوباره دچار ملوک ي، ا١۴٠۵مور در سال يبعد از مرگ ت. ه حمام خون برپا نموديران، عراق، هند و ترکيماورالنهر، ا

امروز با وجود گذشت قرنها از آن . گر ادامه داشتي سال دکصديد، که جنگشان ي گردی مغول–ل و دستجات ترکي قبایفيالطوا

 حمله مغول و تاراج یعمده آثار منف. دا استيان هويرانير اي آن هنوز بر ضمی و روانی و رنج، آثار روحیصد سال تباهيس

 :برشمرد ليتوان به صورت ذيمداومشان را م

 را نسلها از یران و تمدن اسالميب، اين تخريا. ما بودند که مرکز فرهنگ، هنر و صنعت یراني متمدن ای شهرهایخراب )١

 .  صناعت و تجارت مدرن بودند، عقب انداختیان که در حال رشد به سوياروپائ

 را به مرگ و یاري بسیيت روستاي استوار بود، جمعی دستیاريران که بر اساس پر رنج قنات و آبي ای کشاورزی خراب)٢

 ی که با کوچ مداوم در پی مغول–ن و دامدار ترکيل چادرنشيقبا. ل برديران را بشدت به تحليا ی انسانیروي کشاند و نینابود

ر و يران تأثيخ ايف، تا قرنها بر تارين طواير متمدن ايان غيران تسلط گرفتند؛ و سران و جنگجويعلوفه بودند، بر فالت ا

 . افتندياقتدار 

، یال پردازي، خی واهیشه هايان شد و راه بر اندي دچار تب، تشنج و هذیراني در مواجهه با زهر و ضربه مغول، روان ا)٣

شرو علم زمان ينا که نوابغ پي و ابن سیرونيحان بي، ابوری رازیايگر امثال زکريد. دي و جهالت هموار گردیخرافه پرست

 . ديدار نگرديگ پدت و فرهني در عالم تربی و سعدی، غزالیف مولويران ظهور نکردند و هرگز هم رديبودند، در ا

 و شقاوت، شکنجه و عذاب به یرحميشه دواند که بيران آنچنان ري ای در فرهنگ اجتماعیت مغولي و سبعیگري وحشی خو)۴      

 .ل شدندي تبدیاسي متداول قدرت سیابزارها
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 هيه تا زندي از صفو-٣
 نشانه ید، براستين آب و خاک بقدرت رسي در ایراني ای، سلسله ایلخاني مغول و حکومت ایالي سال است٣٠٠نکه پس از يا

 چون کوروش و شاپور و یرزنان و جنگاورانيران را نه شمشي این دوره فترت، بقايدر ا.  استی اسالم–یاستقامت عنصر فارس

ر آن يتحت تأث.  حفظ کردندیرازي و حافظ شیني، عطاملک جویطوسر ي چون خواجه نصیبانيار، بلکه دانشمندان، علما و اديماز

، با آمدن و رفتن یاز پس سقوط ساسان.  شعر گفتیمور به فارسيل شد، غازان خان مسلمان گشت و تيبزرگمردان بود که هالگو تعد

 و یت در قدرت روحيواقع. ماند ی گفتن به افسانه میياي و آریگر سخن از نژاد پارسيچند صد ساله اعراب، ترکان و مغوالن؛ د

 حفظ نمودند وآن روح ی را تا حدیراني و فرهنگ ایت مليش، هوي خوی آن بزرگواران است که با کرامت نفس و توان معنویفکر

 . دندي دمیدي جدیکهن را در کالبدها

 یل صفويشاه اسماع
ان افتاد که با انکار جهان ملموس بعنوان خواب يان بدوش صوفيرانيه ايد و حفظ روحيطه مغول، نگاهداشتن ام سلیدر شب طوالن

.  جادوگرانه گذاشتندیاقي، بر زخم روان ما مرهم و تریک کل واحد و الهيبعنوان ) از خوب و بد (یال، و با اعالم عالم هستيوخ

ز در ياران نيع. د بودي باعث آرامش و امی است، اما در ظلمت دهشتناک مغولیادگه عقب افتيد اگر چه در جهان مدرن ماين عقايا

فرقه .  جوانان همت و جهت دادندیرويت کردند و در زورخانه ها به ني حمااجتماعفان ي، از ضعی و همدردیامتداد حسن جوانمرد

 بود، یالنيخ زاهد گيعه شي شی داماد صوف، که شاگرد ویلين اردبي الدیخ صفي توسط شیالدي م١٣٠٠ در حدود یان صفويصوف

ران و ي به فقیار فعال بود و خانقاهشان مرکز کمک رسانيل در مقابل مغوالن بسيت دفاع شهر اردبين فرقه در تقويا. افتيس يتاس

 ین عثمانمور لنگ که از ترکايت. ارتگاه ساختندي، عامه به احترامش مقبره و زیخ صفيد؛ چنانکه با مرگ شيمان جنگ گرديتي

 خود را به یران عثماني از اسید و جمعي بخشیخ صفين به خانقاه شي زمی کرد، مبلغی میان همدليزار بود و در ظاهر با صوفيب

 . با وفا و جنگجو شدندیدانيه کرد، که مريشان هديا

 که شوهر خواهر و یصفو  دي جن.ديد مبدل گرونلويونلو و قره قي آق قله ترکيدان مبارزه دو قبيجان به ميمور، آذربايپس از مرگ ت

ع ي شاچرکسان قفقازان يخت تا به غزوه رود و اسالم را در ميونلو بود، کارش باال گرفت و لشکر انگيه اوزن حسن آق قيتحت الحما

پدر  و یيت دايدر که سلحشور بود، همچنان مورد حمايپسرش ح. ديونلو بقتل رسيسه قره قي به دسیالدي م١۴۶٠اما، در . سازد

 و به واسطه کاله قرمز یفه نامدار شدند به جنگاورين طايان پدر افزود؛ چندانکه ايزنش اوزن حسن قرار گرفت و بر لشکر و حام

پس . ن و ترک به مقصود دوازده امام داشتي بود و کاله قزلباش دوازده چیعه معتقد دوازده اماميدر شيح. خود قزلباش لقب گرفتند

ن اوزن حسن يجانش. ديفه متحد هم از رفاقت به رقابت کشين دو طايروز گشت، اما کار ايونلو پيونلو بر قره  قي قآقبه مدد قزلباش، 

جانب شروان را گرفت و در ) شروانشاه (ی از حکام محلیکين بود، در نزاع آن با يعقوب که به قدرت روز افزون قزلباش بدبيبنام 

ل توسط يگرش اسماعيانه کشته شد، اما پسر دين ميز در ايدر ني پسر بزرگ ح.در را مغلوب و مقتول نمودي، حیالدي م١۴٩۴

 . ختي به پناه گریان صوفيعيالن و نزد شيقزلباش به گ

ع یرا با امامت عل) کتا بودن تمام خلقت با خالقي(عه، وحدت وجود يان شيد صوفيعقا

 با یگانگين يعه ايان شي از صوفی زدند، گروهیم" انالحق" مذهب گاهگاه در سماع یُنگر صوفا.  رساندی شگرف میتينها

حدود و  ضًا به  و فرزندانش مخلوط کرده و ب

ان سي
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ایعه دوازده اماميمهمتر آنکه، ش!  و فرزندانش معتقد بودندی در حق علینيخالق را به صورت ع هو  ئم  ب ي 

ل ياز قضا، اسماع. روز گرددي پیقرار داشت که بر تمام دشمنان آل علن تن بوده و يير و روي موعود بود، که شکست ناپذیو مهد

مري در گیعه صفويران شي فراهم بود که پیبت رهبري و هیجوان را آنچنان قدرت بدن آوازه جمالش . دندي گردیيد و فدايم

ام ي پدر و جدش قیکف به خونخواه، هفت هزار قزلباش جان بر یافت که در چهارده سالگي روانش چندان گسترش یو سلحشور

از آنپس، . ونلو را که چند برابر سپاه داشتند، شکست دادندي، شروانشاه و آق قیالدي م١۵٠٠گانه در يکردند و تحت امر آن جوان 

 یبيت غيروانش بر حمايکرد که پي تاخت و آنان را تار و مار میرانه بر دشمن ميل مدام بود و آن جوان چنان دلي اسماعیهايروزيپ

ز درآمد و يروز قزلباش به تبري، سپاه پیالدي م١۵٠١ پس در ! باالتر از آن معتقد شدندی ارتباطش با امام زمان و حتیاز او، حت

 . به تخت نشستین شاه صفويل با عنوان اولياسماع

غ ر امام ظ ًا در انتظار دا

ًال  الن کا

س احترام آن

مًا 

 متصل، یروزين پيه سال و چند دیدند، طي پرستیانش او را چون امام ميم نداشت و سپاهي بیچ نبرديل جوان که از هيشاه اسماع

ن معجزه در يا. ن نمودين کشور را تامي ایت ارضيصد سال، استقالل و تماميران را مسخر ساخت و از پس سيسرتاسر ملک ا

 در دست یران را، که مثل  گوسفنديل ايشاه اسماع. ر بابکان استير و اردشيسه با فتوحات کوروش کبيران تنها قابل مقايخ ايتار

ن يروانش، اي پیبرا. ل نمودي توفنده تبدیريو به ش ده شده بود، دوباره زنده کردي مثله شده و به صالبه کشی مغول–ترکف يطوا

ر جوان ي در ضمین تصور و خودخواهيل را تا حد امامت باال بردند، ومتاسفانه اياعجاز چندان بود که در گفتار و رفتارشان اسماع

د، جانب يان در غرب رسي ازبکان در شرق و عثمانیگيران را سرتاسر مسخر کرد و به همسايکه ايپس هنگام. ز مؤثر شدياو ن

ُن  .  برخاستیي مذهبان را نگاه نداشت و به ماجراجوی 

ر يتأثيران تا امروز، مستقيخ اي تاریرکشور توسط او بر باقيل جوان و انتخاب مسي شاه اسماعیران، استراتژيپس از فتح ا

 و یخبر بود و روان جوانش تنها تحت آموزش محدود مذهبيشرفت عالم بيل از اوضاع زمانه و پيافسوس که اسماع. شتگذا

ت يم تا اهمي از اوضاع جهان آنموقع را گزارش کنیلذا مناسب است که مختصر. ان شکل گرفته بوديز اطرافي اغراق آمیشهايستا

 .کارتر شودران، آشينده اي آیل برايآن انتخاب شاه اسماع

ن جهش در يا! ن استي مشرق زمی آنان بر تمدنهایيان و سبقت جويانگر قرون وسطا و آغاز جهش اروپائي، پایالديقرن شانزدهم م

 در ی حاصل از جنبش لوتریني با اصالحات دینه مذهبي، در زمیالدي م١۴٩٢کا از ي با کشف و استعمار قاره آمرینه اقتصاديزم

کار ننشسته و يز بيهمزمان، مسلمانان ن.  باشدی همراه م١۴۵٣ از ی و هنری رنسانس ادبیي با شکوفاینگنه فرهي، و در زم١۵١٧

 یايترانه و دري مدیاي و غلبه در حوزه دریي را داشت، به کشورگشای خالفت عباسیني جانشی که ادعای عثمانیتحت امپراطور

زانس در ارض روم ي بی بودند که به سنت غزوه بر امپراطوریجوقشه و هم خانواده ترکان سليان هم ريعثمان. اه پرداختنديس

 پنجاه سال، ینان از خالء قدرت بعد از حمله مغول استفاده کردند و طيا.  افزودندی تاختند و هر سال بر حدود خود میم) هيترک(

سلطان محمد فاتح . ستحکم نمودندر ميقا تا تونس و الجزاير، عراق، شام، مصر، حجاز و شمال آفري صغیايخالفت خود را بر آس

 سال ١١٠٠، به یتخت اسالميک پايت آن به ير هويير نام آن به اسالمبول و تغيينوپل را فتح کرد و با تغي کنستانتیالدي م١۴۵٣در 

اعظم  بر ی، حتیمان قانونيان تحت امر شاه سليمه قرن شانزدهم، عثمانيدر ن. ان داديپا) یروم شرق(زانس ي بیسلطه امپراطور

 .افتندي، مجارستان و صربستان حکومت یونان، بلغارستان، رومانين، يمناطق اکرا
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عه بار يان شيم موکد صوفي ساله بود که تحت تعال٢۴ یران در دستان جواني، زمام کشور تازه مستقل این هنگامه تحول جهاني در ا

 پنداشتند، که ین مي زمیه خدا بر رويان متعصبش او را سارويشد و پيروز ميآمده، ده سال بود که مدام در نبرد بعد از نبرد پ

عه  را بر يفه دارد تا مذهب شين جوان سلحشور به واقع اعتقاد داشت که از طرف خدا وظيا. ن تنيي نمود و رویر ميشکست ناپذ

ک مرو ي در نزدیالدي م١۵١٠را در يپس اول به سراغ شاه ازبک رفت و و!  کندین اسالم، بلکه سرتاسر جهان مستوليتمام سرزم

چون .  فرستادی او، سلطان عثمانیُنیل کالبد سلطان ازبک را از کاه انباشت و براياسماع. شکست داده، بقتل رساند

جان را در مقدمشان ي آذربای از بزرگان سنیل دستور داد تا شماري به نزد شاه جوان به مذاکره آمدند، شاه اسماعیفرستادگان عثمان

ان يعيد دوم را گرفت که با شيزي، جانب بای عثمانی سلطان متوفاینيمت شمرده، در مسئله جانشي سپس فرصت را غن! کنندیبانقر

. ر دهديير و تغي تأثی عثمانیاست داخليد در مقابل برادرش، در سيزي به بای نمود تا با کمک نظامیل سعياسماع.  کردیمماشات م

 را در یان عثمانيعي به خشم آمد، که هزاران نفر از شیرانيان ايعين دخالت شيلب شد و چندان از ام غايب به نام سلياما برادر رق

ران، جان و مال و ناموس اهل سنت ير بالد ايز و ساي باال گرفت و در تبریالجرم کار برادرکش .ه امروز قتل عام نموديشرق ترک

ُني گفتند و هر که تکرار نمی بر ابوبکر و عمر م گشتند و لعنیالتها و آدمکشان در معابر م. بر باد رفت  بودن ی ج 

 سرنوشت ساز آماده ی جنگیران را قطع کردند و براي ای با دولت نوپای و اقتصادیاسيان تمام ارتباط سيپس عثمان. دي رسیبقتل م

 . شدند

 هم مذهب س

س رم کرد، به

ت س

گان س

و س

ران تنها وابسته بود به اسلحه ي ارتش ایساده؛ ول ی بود، مسلح به توپ و تفنگ هایک ارتش منظم و مدرن آن روزي یسپاه عثمان

 ید قزلباش برايان کشتار کرد و اميرانيان اي سخت شد در چالدران که در میجه شکستينت.  و شهامت سواران خودیيقرون وسطا

، یالدي م١۵١۵سال بعد در .  جان بدر بردی شد، ولیل هم در نبرد زخمي خود شاه اسماعیحت! سلطه بر جهان را بر باد داد

ان يز در ميل نيآن عظمت و جبروت امام گونه اسماع.  گشتندین متواريان به قزويز را هم متصرف شدند و صفوي تبریان حتيعثمان

 یل به افسردگيبعد از چالدران، دهسال آخر شاه اسماع.  قابل مالحظه نزدندیگر تا مرگ او دست به نبردينان ديقزلباش شکست و ا

ران و ياما جنگ ا. ش را آرامش دهدي و روحی جسمی پرداخت تا دردهای میرا تنها به شرابخوار  اوقات خود غالب.أس گذشتيو 

 :ل منجر گشتيانبار ذيج زيافت که به نتايگر هم ادامه يصد سال دي سی برایعثمان

 . ان برفتيم است، از یشرفت فرهنگي که عامل رقابت و پیران برافتاد و تنوع مذهبي از ایُني جمعۀعمد )١

ز  ي و رابطه مودت آمیهمجوش توان قرار گرفت و اعظم ی محلی در انزوایاسي و سیران از نظر اقتصادي کشور ا)٢   

 . خود را از دست دادیُنيباهمسا

 مانند  ی وابسته شد که به نوبه خود، از دولت صفویي اروپاید و اسلحه مدرن به قدرتهاي به صنعت جدیابي دستیران براي ا)٣

 . دامن زدندیُن عهي استفاده کردند و به جنگ شی عثمانی در پشت امپراطوریخنجر

 . ده شدي کشی بعد کشته شدند، مالشان به تاراج رفت و ناموسشان به بردگی گناه در قرنهای هزاران هزار مسلمان ب)۴

 یشاه طهماسب صفو
را ) عراق(ن ين النهريو ب) هيترک( در شرق ارض روم یان تمام متعلقات صفويران در چالدران، عثمانيبعد از شکست فاحش سپاه ا

 را ید خود متحد شدند و سپاه صفويانه  حول رهبر جدي میايز در آسيازبکان ن.  آنرا آزار و کوچ دادندیعيمتصرف شده، ساکنان ش
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ن گونه، در هنگام يبد. شه کوتاه نمودندي همیان، برايان و ساماني اشکانین باستانيا از ماورالنهر سرزمان ريرانيشکست داده، دست ا

 . ديوس به پسر ده ساله اش طهماسب رسي مأی شکست خورده و قزلباشی، لشکریالدي م١۵٢۴ ل دريمرگ شاه اسماع

ت يرهبران قزلباش که در راه استقالل و تمام. ز شد قزلباش بر دربار و شاه خردسال آغایاسيسلطنت شاه طهماسب با نفوذ س

عه را بر عامه ملت يش ببرند و منجمله مذهب شيران پي خواستند تا مقاصد خود را در ایو فرزند داده بودند، م  کشور خونیارض

ٌنيت ايت جمعي سرکوبگرانه را در قبال اکثریاستيپس حکومت س. نديل نمايتحم علما و . ش گرفتي پ بود، دری 

. دنديا مقتول گرديد ين خود بردارند و آنان که قبول نکردند، تبعيد شدند تا دست از ديع و سپس تهديش کسوتان اهل سنت ابتدا تطميپ

 کردند، در خطر مرگ قرار ی نمی گشت و آنها که همراهین در مساجد و منابر اجباريفه اول مسلميعه و لعن سه خليذکر ائمه ش

ٌن. دگرفتن ه ي از تصفی پر کردن خالء ناشیدر آخر هم برا. شان به دست قزلباش افتادينهاي مذهب مصادره شد و زمی 

ران وارد کرده، مدارس و مساجد و امکانات يعه لبنان شدند و آنان را گروه گروه به ايان شي اهل سنت، دست به دامان مالیعلما

ر يدختر اس(شان ي ایرانين و همسر ايهم به عنوان بازماندگان امام حس" انيديس"ان و يصفو. دادندارشان قرار ياهل سنت را در اخت

وند زدند، تا ي پیغمبر و نژاد ساسانيش را به خانواده پي خود شجره نامه درست کردند و اسم و رسم خوی، برا)زدگرد سوميشده 

 . نديه نمايادت خود را از دو جهت توجيس

س ران که در آنوقت

س اموال بزرگان

س

س ن م عا

عه، نفوذ قزلباش ي شی علمایرين شاه و قدرت گي سال حکومت داشت، با رشد سن۵٢ سلطنت شاه طهماسب که یاني میدر سالها

 خود انگار که از خدا خط داشتند و چندان به طهماسب یعي ش–ی صفویپس آن سلحشوران جسور که با اعتقادات افراط. ل شديتعد

ن خان شاملو را ي رهبر نامدارشان حسیند و در مبارزه قدرت، حت مهار شدی کردند؛ قدرین اعتنا نمي دی دستورات ظاهریو حت

ران يد آمد که همانند آن در ايعه پديان و آخوندان شيد و مقتدر از مالي جدیاز آنطرف هم، طبقه ا.  به جالدان شاه باختند١۵٣٣در 

 . وجود نداشتیٌن

ٌن. داردا آخوند وجود نيش ي، کشی به نام طبقه روحانیزيدر مذهب اهل سنت چ ا   یه مردم اند و در فهم و اجراي مانند بقیل

 مجتهد یک مالي واجب است که از ی، بر هر فرد معمولیعه دوازده امامياما در مذهب ش. ستيد از آنان واجب ني، تقلینيل ديمسا

 تواند یکه مجتهد نباشد نميکسست؛ و يمورد قبول ن) نماز، روزه و حج( او ی اعمال ساده مذهبینصورت، حتير ايدر غ. د کنديتقل

د به آن يز باي نیر وجوه شرعيه و سايخمس و زکات و فطر. ن بپردازديتنها با استناد به عقل و درک خود به اصول و فروع د

 بهم زدند و یليض و طوي، دستگاه عریت دولت صفوي با پول مردم و حمایندگانشان پرداخت شود، که البته بزوديا نمايمجتهدان 

 !ر بودي نظی بیران ساختند، که از زمان موبدان زردشتيد و قدرتمند در اجتماع اي جدی اطبقه

 ١٨ دست بردارد و در ی و رفتار قزلباشید مجبور شد که از شرابخواريت جدين روحانيز تحت فشار اي شاه طهماسب نی حت

م يد هم، طهماسب قدرت مقابله مستقيد اسلحه جديا خر بیاما حت. عه بکوشديج مذهب شي توبه نموده، قسم خورد که فقط بر ترویسالگ

 ینواين اقوام بيا. فتر ارمنستان و گرجستان زديدر مناطق ضع" اشاعه اسالم"لذا دست به کار . ان را نداشتيبا ازبکان و عثمان

تجاوز خواب راحت ان ميرانيصد سال بعد از دست ايگر از آن زمان تا سيهم بودند، د" اهل کتاب" و یحي مسی که حتیقفقاز

د، زنان و کودکان خوش جمالشان ي دزدیبرد، مالشان را ميشان حمله ميف به اي ضعی به مثال طعمه ایرانيهر بهار، سپاه ا. نداشتند

ان جلفا بود که به جنوب شهر ي بعد، کوچ کامل ارمنین رفتار در سالهاياوج ا. گرفتي می و غالمیزيکرد و به کنير ميرا اس
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 مستقل و وابسته یيرويجاد نين جهت ايران  و همچني رشد صنعت ایران هنرمند براين اسيان از ايج صفويبتدر. ه شدنداصفهان راند

 .  قزلباش، استفاده کردندیف مغرور و خود راي در برابر طوایبه شخص شاه، بعنوان وزنه ا

 رسد؛ که از ترکان سلحشور یبخصوص مامون م و ی عباسی به زمان خلفای و نظامیالت دولتيران در تشکيروش استفاده از اس

. فه بودندي اعراب، تنها وفادار و وابسته به شخص خلیفه اي و طایله اي قبی هایساخت که فارغ از وابستگ) مملوک( خادم یسپاه

ق در ين طريا.  بردندی بکار می درباریه حسابهاي حساس و تسویتخت، سرکوب فتنه هايت پايژه را خلفا در حفظ امنين سپاه ويا

ان ي را از می امپراطوریري و دبیوانيو دستگاه د) ی چریني(ش يد، که تا قرنها اعظم سپاه زبده خويان به اوج خود رسيزمان عثمان

 ی زندگی شبه نظامی در اردوهاین کودکان از هفت سالگيا. کردندين مير منطقه بالکان تامي فقی و اطفال خانواده هایحيران مسياس

 به خدمت نظام و یز، دسته ايدن به سن تميپس با رس.  شدندیه و مراقبت برخوردار ميت، اغذيم و تربي از تعلیول کردند، یم

ان ي از می عثمانی  وزراین گونه، نسل بعد از نسل زبدگان ارتش، حکومت و حتيا. دندي گردی مامور میري به کار دبیگروه

 . گشتین مي تأمیيبردگان ممتاز اروپا

، هر یالدي م١۵٧٩ر در ين مبدل شد و با مرگ شاه پي خونی به بحرانیني شاه طهماسب، مسئله جانشی حکومت طوالنی در انتها

برخوردار ) رهيشاملو، استاجلو، افشار، قاجار و غ(فه قزلباش يا چند طايک يت ي افتاد که از حمایگوشه از مملکت بدست شاهزاده ا

افت، چون قزلباش يز خاتمه نين) ل دومياسماع(گرش يهماسب و سلطنت پسر ددر پسر طين نزاع به شکست و مرگ حيا. بود

پس تنها بازمانده ذکور طهماسب که کور بود، بعنوان سلطان .  بقتل رساندندیز در توطئه ايرحم را نيل بي اسماعی بزودیناراض

مان صلح ي پیکين ي؛که ا ت استفاده را بردنديها و ازبکان نیران، عثمانين حال آشفته اياما از ا.  نشستیمحمد خدابنده بر تخت شاه

نت، کور بودن ي طیت و پاکي رغم حسن نیعل. گر مشهد را متصرف شديز را اشغال نمود و آن ديبا طهماسب را شکست و تبر

م سلطنت  لذا در سال ده.شدي مملکت میجيان قزلباش و اشراف بود و باعث انحطاط تدري در میمحمد خدابنده مانع از ابراز رهبر

 ١۵٨٧ استاجلو شورش کردند و پسر هفده ساله شاه را که در خراسان امارت داشت، به نام عباس در ی مرشدقلی برهبریاو، گروه

ک يجاد ين فرصت مناسب در جهت اي سرانش، قزلباش از ایريمتاسفانه با وجود قدرت گ. ن به سلطنت نشاندندي در قزویالديم

 ی، استفاده نکردند و همچنان سرگرم منازعات و رقابتها)مشابه انگلستان( اشراف یمشاوره و را با یر متمرکز حکومتيستم غيس

 . دنديان خود گردين در ميخون

 ريشاه عباس کب
ن يا. ش را شاه عباس نمودي بنایل وليانش را شاه اسماعي است، که بنیچهل و دو سال سلطنت شاه عباس نقطه اوج سلسله صفو

 از یري آنان خارج ساخت و با بهره گیالي زود خود را از استیلي خیسلطان جوان اگر چه دست نشانده اشراف قزلباش بود، ول

 یروهايبا به دست گرفتن قدرت مطلقه و زمام ن! ز به جالد سپرديخان استاجلو را نيش مرشد قلي حامیفه، حتياختالفات آن طا

 را یران را زنده کرد و نقاط اشغالي ایران بودند، شاه عباس عظمت نظامي در ایي پایسها که بدنبال جاي انگلیمسلح، و با کمک فن

 .  بازستاندیاز دست ازبک و عثمان

 باز یالدي م١۵٩٧ داد و مشهد را در ی و شجاعت در نبرد، ازبکان را در خراسان شکست سختی رهبریرويشاه عباس ابتدا به ن

 مجدد ی متعاقب سرکشی آزاد نموده، حت١۶٠٧جان را در ي پرداخت و دالورانه عمده کردستان و آذربایسپس به کار عثمان. ستاند

ر تنها مرد جنگ نبود و به ساختمان ياما عباس کب. ران درآوردين را به اشغال سپاه اين النهري بغداد و بیالدي م١۶٢٣، در یعثمان
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پا و  شکوفا شدند و ی و نقاشیکاري، کاشی معماریدر زمان و. ديار ورزيدش در اصفهان، اهتمام بسيخت جدتيمخ

شاه ! ل شدي تبدی ارمنی و حتی اسالم–ی از هنر فارسید، و شهر اصفهان به موزه اي در هنر و صنعت خلق گردیري نظیآثار ب

ران ي به ایندگان فرنگي از نمایادين زمان، تعداد زي داد و در ای متيار اهميز بسيان نيعباس به گسترش تجارت و ارتباط با اروپائ

 ینير زميشم از مسيد تجارت ابري و قطع عوای عثمانی و تجاریم اقتصادين مسئله بخصوص با توجه به تحريا. آمد و شد داشتند

 .  بندر عباس باز کندج فارس ويق خليران را از طري ایار داشت؛ تا بلکه بتواند راه بازرگانيت بسيران، اهميا

صًا  ص کشور و 

س عب شاه سبتًا مدرن و 

بًا تمام 

ل و شاه طهماسب يران بود که در زمان شاه اسماعي شاه عباس البته بر دوش کشاورزان ای هایي ها و کشور گشایبار لشکر کش

ن يا.  رفتندیسلطنت" خاصه"ر دست مباشران امالک ي با افول ستاره اقبال آنان، بزیسرداران قزلباش بودند ول" وليت"تحت 

ن کنند، البته فشار و زور را بر يش تامي شغل و عمر خوی بقایات و خراج را برايست مبالغ هنگفت مالي بایمز که يمباشران ن

ا یارتش مرکز. زارع و دامدار آوردند ن   ار پر خرج تر از يکه مجهز به توپ و تفنگ بود، بس) شاهسون( 

الجرم، .  نهادید کنندگان مي را بر دوش تولیاتيک بار گران و مداوم ماليجه، ي شد؛ و در نتیسپاه نامنظم و داوطلب قزلباش تمام م

ر خاصه ي آباد کشور را به زینهايزمي او را حفظ کنند و مجبور شدند که تقرینان عباس نتوانستند دستگاه پرخرج نظاميجانش

 . نداران و کشاورزان را مستأصل کننديات درآورند، و زميو مال

ه پدرش يعباس که خود با کودتا عل. ه شديل صفويز باعث ضعف و تقليشان خود نيرحمانه شاه عباس با فرزندان و خوي برفتار

 یجالدان مخوف و.  افتاد و به قتل و کور کردن پسران خود پرداختیني به چنگ اضطراب و بدبیريده بود، در پيبقدرت رس

گر ي دین هم نمونه ايا.  داشتند تا اساعه ادب نکنندیبر عباس را از همگان مخف کشتند که بعد از مرگش، قیچندان از خاندان صفو

با .  هم بشدت بروز نمودی در مورد آن نمونه برجسته حکومت استبدادی حاصل از قدرت مطلقه، که حتی و روانیب روحياز تخر

 .  آوردیکند و قدرت مطلق فساد مطلق مي م شکست خورد که؛ قدرت فاسدیخيت تارين واقعيز از ايت، عباس ني و درایهمه دالور

 هيافول صفو
د، اما روند کارها آشکارا ي صد سال بعد از مرگ او هم حفظ نمایه را براي بود که صفوی قوی حکومت شاه عباس به اندازه کافیبنا

ان و ينانش در جدا نگهداشتن شاهزادگان از نظامينانه او و جانشياست بدبيباس و س شاه عی هایفرزند کش. رفتيرو به نزول م

ده شد؛ که ي نکرده و رزم ندیري از شاهان امیان، منجر به سلسله ايردست خواجگان و ماليت آنها در حرمسرا زيقزلباش، و ترب

 یان فکريبن.  بهره بودندی بیر هنر و صنعت و جسارت تلف کنند و از هیا به آخوند بازي یاشيخوشتر داشتند تا وقت خود را به ع

 هندوستان ی راهیراني ارج شد که هنرمندان ای شعر و ادب آنچنان بیرفت، و حتي فترت پذیز تحت اشاعه خرافات مذهبيجامعه ن

ز مغرور از يعه ني شتيروحان. رون آمديت سرا بي فلسفه باف و روایسته کار، مشتيران شايران و وزي دبیاز مدارس هم بجا! شدند

ن خود به اجبار ي آورد، تا از دیهودان فشار و سختي ی افتاد و بر اهل سنت و حتی مذهبیتهايران، بجان اقليقدرت بالمنازعش در ا

ان در امان نشدند و خانقاه ها و رسوم يه بودند، همچنان از خصومت مالي صفویربنايز که سنگ زيان قزلباش نيصوف. برگردند

 . ن، مورد حمله و سرکوب قرار گرفتيان به عنوان انحراف از درنگارنگش

 گرفت و نفس اقتصاد مملکت را به تنگنا یه را مي نداشت و توان صفوی و ازبک تمامی جنگ با عثمانی برای دائم نظامیازهاين

نها البته يا.  ساختینگدست من، دولت و شاهسون را تي زارعی آورد و ندارینوا فشار ميمخارج ارتش به کشاورزان ب.  انداختیم

ولشان را از دست داده بودند و ياما قزلباش هم که اکثر ت!  بودیخردان قزلباش و صفويران توسط بي ایعه کردن اجباريجه شينت
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 خود ی اربابان ناسپاس صفویگر حاضر نبودند برايده شده بود، دي کشور بریاسي و سیدست سرانشان از محدوده اقتصاد

خته و ي از هم گسی لشکریبه فرمانده) نيسلطان حس (یف و خرافاتي ضعی، شاهیالدي م١٧٢٠پس در سال . ند کنیجانفشان

ُنیاست هاي قرار گرفت که از دست سی کمر شکسته، در برابر حمله افاغنه ایاقتصاد ان يعي و فشار شی حکومت مرکزی 

 .ام کرده بودنديمتعصب در قندهار بجان آمده و ق

ضد س

عًا متحول 

شرفت آنرا نسبت به همگنان ير پي کشد و سیکصد سال به خاک و خون مي یران را براي متعاقب آن، ای داخلی جنگهاوحمله افغان 

 .مينجا متذکر شوي را در ایالدي م١٧٢٠ از اوضاع جهان متمدن در یسه، مناسب است که خالصه اي مقایبرا.  سازدیمتوقف م

.  از دول قدرتمند و مبتکر بدل شده بودیکا به مجموعه اي و استعمار قاره آمریيايمن تجارت دريدر آستانه قرن هجدهم، اروپا به 

ج در غالب ي موفق به تدریي به آراء شهروندان شکل گرفت که به عنوان الگوی مقتدر و متکیک حکومت پارلمانيدر انگلستان 

 و ی، منازعات مذهبیل انقالب، جنگ داخلکصد ساي حاصل یسي پروتستان انگلین دمکراسيا. ديد ومنتشر گردي تقلی غربیاروپا

 ی و نفاق از اروپایي جان صدها هزار نفر و جدایان قدرت و انتخاب بود؛ که به بهاي نظم و تعادل میتالش اشراف در برقرار

ره انوس اطلس بود که با کشف قايک آن در کناره اقيت استراتژيون موقعيز مدي آن کشور نیتوان اقتصاد. ک بدست آمديکاتول

اگر چه .  آنرا پشت سر گذاشتیخيترانه و حوزه تاري مدیايد و بسرعت دري گردید ثروت و تجارت جهانيکا، مرکز جديآمر

س که بخدمت ملکه ي انگلیيايد را کشف کرده و عمده ثروت منقول آنرا به تاراج برده بود، اما دزدان دريک قاره جدي کاتولیاياسپان

 درگرفت یياين دو ابرقدرت دريالجرم جنگ سرنوشت ساز ا. مه راه غارت کردنديجواهرات را در ندرآمده بودند، اعظم آن طال و 

 . ادت انگلستان ختم شديا و سيکه به شکست اسپان

و را ي و با فرهنگ بدل شده بود که امثال ولتر و منتسکی قوی چهاردهم به کشوریيو ولويشولينال ريفرانسه هم تحت وزارت کارد

ن نظم يرحمانه مخالفي در فرانسه شکست خورده بود و اگر چه با کشتار بینينهضت پروتستان و اصالح د.  داشتا عرضهيبه دن

 و در حال یکطرف و طبقه متوسط صنعتيندار از ي پولدار و زمیسايان شاه مستبد و کلي میاني بنیکن تضادهايد، ليبرقرار گرد

 . کرديد مي را تهد نظامیر خاکستر بقايگر، چون آتش زيرشد از جانب د

 یالدي م١۵٠٠ر سلطه مغوالن و تاتاران را در يوان کبي ایرون آمده، به رهبريش بي خویيز از خواب قرون وسطايه ني روسیحت

 یروزيانت ارتدکس را شکسته، با کسب پيار، پوسته متحجر و مرتجع دي بسیزير با خونريبرافکند؛ و در زمان تزار مقتدر پترکب

 . وستي پیي اروپایبه جمع قدرتها) در اواسط قرن هفدهم (کيدر حوزه بالت

جنگ در دو جبهه شرق و غرب، .  و افول بودینيان مبتکر و متحول شده، در حال عقب نشي در مواجهه با اروپائیاما دولت عثمان

سپاه غارتگر . ل نموديتبدک قدرت درجه دوم ي را به ی عثمانی زمان، بزودیشرفتهاي و عدم انطباق با پینظام عقب مانده دربار

 مفتضحانه خوردند و متعاقب آن، مجارستان ی شکستیالدي م١۶٨٣ن در ير و چپاول شهر وي تسخین تالششان برايترک در آخر

ز اگر چه قرنها ي بر بالکان نیسلطه ظالمانه عثمان.  افتادندیز به موضع دفاعيش باختند، و در مقابل روسها ني اتریرا به امپراطور

 . شدیر آن امپراطوري اقوام تحت ستم عاقبت دامنگیزاريد و بي نگردی داشت، اما موجب اتحاد و عطوفتدوام

ق ي تطبیجهانيد و سريه خود، نتوانستند با نظام جدين با وجود درخشش اوليچ و  هندیا هم دو امپراطوريدر شرق آس

 و هنر دوست را در شمال شبه قاره بنا نمود که آثار ی مسلمان، مترقیک پادشاهيحکومت بازماندگان مغول در هند . نديحاصل نما
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، ی و هندینقطه اوج آندوره، سلطنت پنجاه ساله اکبرشاه بود که با امتزاج دو فرهنگ اسالم.  استی تا امروز باقعشاني بدیمعمار

ت به نفع جناح خشکه مذهب ي شدند، که در نهاینان اکبرشاه دچار تفرقه و جنگ درباريمتاسفانه جانش.  نهادی سازش و سازندگیبنا

 ین و جهاد با هندوهاي متعصب بود، ربع قرن از سلطنت خود را به اشاعه دیاورنگ که مسلمان. ب تمام شديو سلطنت اورنگ ز

 .  و فقر رساندیجنوب گذراند، که الجرم مملکت را به تباه

را به حکومت ) نگيم (یک سلسله محليران، با فرار مغوالن يروس و ا خان شورش کردند و مانند یاليان هم پس از مرگ قوبينيچ

ق ي گرفته شود و با تشوی تهاجم مغوالن وحشین را مستحکم کردند تا جلويوار چي دیالدي م١۴٠٠نگ در حدود يشاهان م. رساندند

 و باروت از یشم، کاغذسازيرک، ابيصنعت سرام. دي وقت مبدل گردیهاين امپراطوري از مقتدرتریکين به يچ صنعت و تجارت،

عربستان و  ران،ي به ای حتیني چی های، کشتیالديل قرن پانزدهم ميدر اوا.  قرون بعد جهان را متحول نمودین آغاز گشت و طيچ

اسفانه، مت. افتنديباتر از کشور خود يار متمدن تر و زين را بسي چیيايتاليدند و در قرن شانزدهم، جهانگردان و تجار ايز رسيقا نيآفر

ان در يحد دولت و فقر و طغيات بي، مالی کشاورزینهايت، کمبود زميع جمعي به واسطه رشد سریالدينهمه در قرن هفدهم ميا

ان مسلح سقوط کرد و ي شورشی بدست گروهیالدي م١۶۴۴نگ در ي، سلسه می طوالنیک قحطيمتعاقب . ات برهم خورديوال

 .  شدین مستولي چین بر امپراطوريمنچو شکست خوردند، و آن گروه چادرنش یل شماليز به نوبه خود از قبايان نياغي

  حمله افغان
. نکار نداشتندي ای  برایقيزه دقي را برهم زدند، نقشه و انگی صفویان کردند و امپراطوري هفت سال طغی افغان که طیروهاين

اما .  گشتی در قندهار بجان آمده بود و عاصیعه صفوياز دست ستم حاکم ش) یيلزايس گيرويم( مذهب یُنفين طايس ايرئ

، استغفار کرد و یپس از سال.  افتاد و در اصفهان به زندانش کردندی دولتیروهاي به چنگ نیالدي م١٧٠۴ش نبرد؛ در يس پيرويم

در مکه، !  قبول نمودیرت ساده مذهبي غیسلطان هم رو.  حج دهدن رخصت خواست که به او اجازه سفرياز شاه سلطان حس

ُنيعيس حالت رفتار شيرويم  که رفته بود، فتوا به یبينان با توجه به مصايان اعظم بازگو کرد و اي افغان را به مفتی س 

 . ه فرماندار قندهار دادنديشورش و جهاد عل

ه س

س کنه ان با

ضعف حکومت . دي و شورش شجاعانه به حکومت قندهار رسیا بجنباند و با رهبررت افغانها ريس غيرويدر بازگشت از مکه، م

 یس پنج ساليرويپس م.  دور افتاده، مقابله کنندین مزاحمت کوچک در نقطه ايا نخواستند که با اي چنان بود که نتوانستند یصفو

محمود افغان که هم جسور بود . ديمود رسرمحي به پسرش میالدي م١٧١۵داشت تا پس از مرگش، حکومت در يت قندهار را ميوال

 استان ١٧١٩پس در . ديران لشکر کشي غارت و چپاول، اندک اندک بداخل اید و براي را سنجی صفویو هم جاه طلب، ضعف قوا

 یالحين ضعف و بي محمود از ایاشتها. ان بکندي شایه نتوانست مقاومتي مهاجم افغان درآمد و سپاه صفویروهايکرمان به اشغال ن

 ی صفوی دفاعیروين.  اصفهان را نمودیعني ی قصد گوهر سر سبد صفویالدي م١٧٢١ک شد و در ين تحريشاه سلطان حس

 شد که شاه یتخت آنچنان مستوليت پاي و مرگ بر جمعیقحط.  شش ماه به محاصره افاغنه درآمدیشکست خورد و اصفهان برا

 و مردم یکه با  خانواده صفويران را بر سرش نهاد؛ به شرطيتاج سلطنت اد، و به دست خود يم گردين به محمود تسليسلطان حس

 . اصفهان مدارا کند

ن داده شده ي قرار و تامی و وفور ثروت در آن شهر چندان به وسوسه افتادند که بزودیيباياز ز افاغنه که اصفهان را اشغال کردند،

ن غائله هالک شدند و مردم اصفهان به خاک ي در ایخاندان صفوعمده . ر پا گذاشتند و به قتل و غارت و تجاوز مشغول شدنديرا ز
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دول روس و .  برخاستی فتنه ای گشت و از هر گوشه ایتخت، هرج و مرج در تمام کشور مستوليبا سقوط خونبار پا! اه نشستنديس

 دوباره قطعه ین کشور را شغاالن وحشيا نمانده بود که یزيران شدند و چي ملک این فتنه ها راهي هم به بهانه خواباندن ایعثمان

 . قطعه کنند

 نادرشاه افشار
زد و ي سلحشور برخی توانا و با قلبی اصل و نسب به بازوانی بیران آغاز شد، که جواني این برايري شیيايداستان نادر مانند رو

 و ی ساسانی معادل امپراطوریني روس را براند و با فتوحاتش بر سرزمی را بشکند، قوای کمر عثمانکشور را از افغان نجات دهد،

 .ن رسدي خونیز به سرانجامي جنون آمین شاهنامه خوش نبود و همچون کابوسيافسوس که آخر ا. ابدي دست ی افسانه ایبه گنج

 ی از بازماندگان صفویکيرق ير بيف قزلباش از قاجار و افشار زيوا اشغالگر و خونخوار افغان، باالخره طیروهاي مقابله با نیبرا

سپرد، " ساخته خود" قشون مختصر خود را به نادرخان یز فرماندهيطهماسب ن. ران متحد شدنديبه نام طهماسب دوم در شمال ا

 ! آن شاهزاده نازپرورده  نبوداز داشت، و کاري نی جنگیگانه و نابغه اي یار بزرگتر افغان به سپهبديرا غلبه بر سپاه بسيز

ُنیالتي خشن اینادرخان فرزند زندگ تها  ، ی دزدینان برايا.  مذهب قرار داشتی  

 زدند و از جمله نادر خردسال و یخون مي شبیف آن استان صفويعه، هر سال به نقاط ضعي بردن سکنه شیچپاول و به بردگ

 از ماورالنهر ی در گوشه ایخوشبختانه نادر از بند ترکان ازبک بجست و از سرنوشت شوم غالم.  گرفتندیريز به اسينمادرش را 

ان يپس در م. از داشتندي پناه مانند او را نی بیمانيتي خراسان افتاد که خدمت یاما زود بدام دزدان و راهزنان محل. افتينجات 

 یز نادر بزوديل قزلباش نين قبايدر منازعات ب. دي از آن طراران رسیاست گروهيو به ر آموخت یباکي و بیرزنيراهزنان، شمش

  یهرکس که آن جنگجو. افتي یها نمود و درجه فرماندهيريفه افشار، دليوستن به طاي باز کرد و با پیي خود و دسته اش جایبرا

 !ز دارديمور و چنگي چون تیان افسانه اي دانست که نشان از جهانگشاید، مي دیمغرور را م

س جم ازبکان معرض  خراسان بود که دائم در  در

، لشکر کوچک نادرخان در دامغان به مصاف سپاه افاغنه رفت و ناباورانه مغلوبشان نمود و ترس از افغانها را یالدي م١٧٢٩در 

وستند تا در مورچه خورت کار نادر ي لشکر افغان به سمت اصفهان عقب نشستند و با عمده سپاهشان بهم پیباق. ان زدوديرانياز دل ا

ا به سمت مرز ير شدند و يا اسيا مردند، ي فزونتر افاغنه برآورد که یروي چنان دمار از روزگار نیاما آن نابغه جنگ. ازندرا بس

ت ي بر حال جمعید و بعد از داغداري به اصفهان رسیه جبروت نادرير سايسپس موکب طهماسب ز. دندي گردیش متواريخو

 .خان لقب گرفتي نادر هم طهماسب قل. بر تخت سلطنت نشستیه طهماسب دوم صفوده، بنام شايشان بقتل رسيده و خويشکنجه در

اب او، طهماسب هوس ياما در غ.  را در خراسان و هرات کامل کندینادرخان سپس متوجه شرق کشور شد تا سلطه حکومت مرکز

ران که به خون جگر نادر و يکم تعداد اسپاه نوپا و .  در غرب کشور حمله بردیخردانه بر لشکر اشغالگر عثماني کرد و بیپهلوان

به ناچار، طهماسب .  شکست خوردی به سختیت طهماسب از عثماني کفای بی گرفت، تحت رهبریر آزادگان تازه داشت شکل ميسا

 رشته د که آنچه را اويدر بازگشت از فتح خراسان و هرات، نادر د.  گردن نهادی ناعادالنه با عثمانیمتوحش شد و به قرارداد صلح

شاه طهماسب دوم عالوه بر . پس با رهبران قزلباش به توطئه نشست تا شاه را بد نام و سرنگون کند. بود، طهماسب بر باد داده

 اصفهان و بزرگان ی از علمایپس نادر در خفا جمع! داشت که شرابخوار بود و غالمبارهيز مي نی، چند ضعف اخالقیضعف رهبر

ر نفوذ ير آن مشاهدات و زيز تحت تأثيعلما ن. انديشان نماي، بزم شاهانه را بدیب آورد و از روزن طهماسی سرایقوم را به پستو
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ناي و فساد شاه دادند و بزرگان قزلباش، پسر ینادرخان، خط به گمراه ه  اس   ب يک 

 . السلطنه و همه کاره نمودند

را  رَا به تخت نشاندند و نادر ظا را ب طهم ساله

ع متعاقبًا،

س

س مذهب و ود ج خ

مًا گان س را دا ر

َا س

س  معادل

، مقاومتشان را یالدي م١٧٣۵ رود و بعد از سه سال جنگ و تالش در یان ميت، نادر به سراغ عثمانپس از آن کودتا و کسب قدر

ثمان.  شکندیدرهم م ران را بعالوه بصره و کربال ي نهد و تمام سرحد اشغال شده ای عادالنه گردن میمان صلحي به پی 

مان ي معاهده گنجه، با نادرخان پینند و طي نشیران عقب مي از ازي، روسها نیبا توجه به شکست فاحش عثمان.  دهدیبازپس م

 ! ندي نمای قرارداد دفاع مشترک انعقاد می شرافتمندانه و حتیصلح

عه و ي شی، علمای از بزرگان کشوری نادرخان جرگه ایالدي م١٧٣۶، در ی داخلیروهاي و حاکم بر نیروز بر دشمنان خارجيپ

پانزده سال از حمله افغان به اصفهان و قتل عام اکثر . دهديل ميجان تشکي در دشت مغان آذربایرجگان خايندگان همساي و نمایُن

ر دست ي نادر نبود، جان و ناموس ملت هنوز زی دانستند که اگر بخاطر نبوغ و جسارت نظامیان گذشته بود و همگان ميصفو

ن بر تخت نشسته بودند و شاه ي و امام حسیرزندان خلف امام عل که به عنوان فید از سلسله صفوياما سلب . بوديرحم ميافغانان ب

 . ازمند بودي نیشاتيدات و نماييدات، تأيه خدا را داشت، هنوز به تمهي و سای قزلباش حکم مهدیلشان براياسماع

 در یان خارجنک که کشور از شر اشغالگري خود بر شمرد و افزود؛ ایهايروزي از خدمات و پیدر اجالس دشت مغان، نادر شرح

در خاتمه هم از مجمع خواست تا . دياساي بیل است تا به خراسان بازگردد و قدريده، مايف او به انجام رسيامان است و وظا

 ی با آزادی و مشورت اگر براستیين مجلس آرايا. ن کنندييق سلطنت نبود، تعي شاه طهماسب که آشکارا الیسته براي شاینيجانش

 ی جامعه باشد و راه را برایا الاقل طبقات بااليدن به عامه مردم ي ارزنده در راه قدرت بخشیتوانست قدمي، مان همراه بودي و بیرا

! افسوس که نادر خان و سپهبدانش به زور و جنگ، نه مباحثه و شورا عادت داشتند. ديران باز نماي در حکومت ایمشارکت عموم

گرفتار شدند " بير غيت" بکنند، به یه صحبتيد و در دفاع از ادامه سلسله صفونيک دو نفر که جرات کردند تا حرف دل بگويپس، 

 یني گوشه نشیشان بجاي نادر افتادند و التماس نمودند که ای مجمع به دست و پایالجرم، باق. دندي چادرشان به هالکت رسیو جلو

ران از حالت مذهب ي در ایگريعيد، به شرط آنکه شقبول فرمودن" با اکراه"رند و نادرشاه هم يران را بپذيدر خراسان، سلطنت ا

ُنیحاکم و اجبار ار ش     . ف آن محترم شمرده و آزاد گرددي همردی 

 و یران را به لحاظ فرهنگي توانست ای شد، می اجرا میگر بود که اگر براستي دیز ابتکاريده ني مذهب و عقیشنهاد آزادين پيا

ئي مذهب، ایُني با همسای خونیدانست که دشمني میک نظاميک استراتژي به عنوان نادرشاه. ش ببردي به پیاسيس ان 

خواست تا يگر، او مياز طرف د.  ساختی آن، اقتصاد مملکت را فلج می و مخارج نظامیداد و تلفات جنگ یدر مخاطره قرار م

 خود دست بردارند و ید افراطيعه از عقاي شی گذاشت که علمان، شرطيبنابرا. ف کنديز تضعي را نی سلسله صفوی مذهبیر بنايز

 از چهار برداشت متداول یکيانت اسالم، و مانند  ي برداشت امام جعفر صادق از دیعني" یفقه جعفر"عه را تنها به عنوان يمذهب ش

ا. نديغ نمايمردم تبلان ي شمرد، در میان را کافر مين جدا که سنيک ديو نه ) ی و مالکیشافع ،ی، حنبلیحنف (یُن ن شرط او يظاهر

 بست تا ی در دشت مغان قرارداد صلح و دوستیندگان حاضر عثمانيهم مورد موافقت علما واقع شد و به آن پشتوانه، نادرشاه با نما

ران در مکه و يان ايعي شیرند و براي اسالم بپذی قابل قبول فقهی از برداشتهایکي را به عنوان یعه جعفريز مذهب شيان نيعثمان

ُنیبحد  . ارت و حج فراهم آورنديان، امکان زي 
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ان را بعد از دو قرن به پهنه امت يرانيمان صلح بسته بود و اي پیه و عثماني دشت مغان، نادرشاه افشار که با روسیتهايبعد از موفق

 ی و مذهبیاسيت اصالحات سي مملکت و تثب و صناعتیشرفت اقتصاد، کشاورزيتوانست به پي باز گردانده بود، میبزرگ اسالم

 بعد ی سالهایران هرگز تباهيد ايبرد، شاي کشور بکار میادي دوران، نبوغ خود را در راه تکامل بن نادرهاگر آن. خود مشغول گردد

رگ شده بود،  با جنگ و خشونت بزی که از دهسالگیتوان از مردياما چگونه م.  افتادی دول متمدن نمیوزگيد و به دري دیرا نم

  بپردازد؟ی خود را مرخص کند و به امور خسته کننده و کسالت بار کشورداریصد هزار نفر انتظار داشت که سپاه چند

 زبان یل حتی، افغانیرانيان متنوع اي که حاال آکنده از جنگجوی نادری، اردویالدي م١٧٣٨پس در 

. براه افتاد) پاکستان(شاور يو پ) افغانستان(ق قندهار يحاصل شد؛ به جهت فتح هندوستان از طررا ) اردو( خاص خودش یاختالط

او سپس رو به جنوب نهاد و .  نادر افتادیروي، شهر قندهار که مرکز افغانان سلحشور بود بدست نی طوالنیبعد از محاصره ا

 . شتافت ی دهلیعنيتخت هندوستان يالهور را مسخر کرد و بعد به جانب پا

، کرد، ُر و قزلباش بود؛ و

ًال بهبود  ب کا

را شم نادر ن چن هندوستان ر و ال و رَا، آنهمه ظ

ني اورنگ زی داخلیهندوستان هنوز از ربع قرن جنگها ا قرار ي آسین نابغه جنگين آخريافته بود که در برابر ايم

ده با مهارت پشت سپاه ي را به مقابله نادر فرستاد، اما آن گرگ جنگ دیالن جنگي معظم و مملو از پی سپاهیمحمد شاه هند. گرفت

 . متصرف شدیالدي م١٧٣٩ را در یهند را شکست و دهل

، دهها هزار مردم یدر غارت دهل! د جنگي  است بر دامن ما و برچهره پلیان بر هندوستان رفت، لکه  ننگيرانيآنچه از نادر و ا

 نمودند یالن مصادره ايان و پيتخت هند را بار چارپايان تمام ثروت پايرانيا. گناه شهر کشته شدند و مال و ناموسشان برباد رفتيب

پس از سه روز قتل و تجاوز، نادر هم . ردي غارت و کشتار را بگی نادر افتاد تا جلویچاره به پايمحمد شاه ب. و با خود بردند

د و تمام ملک هند در ين آشکار و پنهان هند را به او دهند و دختر محمد شاه به عقد پسر نادر درآينکه تمام خزايرفت، به شرط ايپذ

 .ران واگذار شودي ایسند به امپراطورغرب رودخانه 

 بود یکيشان هم با ما ين رسمي دی نبود و حتیان جنگيرانيان را با ايهند. انه نادر به هندوستان از همه نظر مردود استيحمله وحش

 هندوستان یجه آن شکست و فترت  براينت.  داشتیکيوند و نزدين آب و خاک پيان به ايان و صفويز از زمان پارسيو فرهنگشان ن

 . دنديست سال بهره کشي دوی فرصت طلب مستعمره اش کردند و از مرز و بومش برایهايسي انگلین شد؛ که بزوديا

 نور یاي کوه نور و دری، منجمله تخت طاووس و الماس هایريد که مقادي به نادر رسیموش ن شده وياز تاراج هند، گنج نفر

ان يد، اما در پايات سه سال را به مردم بخشيپشتوانه آن ثروت غارت شده، خراج و مالنادرشاه در ابتدا به .  استیهمچنان باق

 .اه نشانديک سال طلب نمود و کشاورزان را به خاک سيمان شد؛ و مبلغ سه ساله را در يمش پشيآنمدت بخاطر مخارج لشکر عظ

ا چ  خ اه   پس از واهمه و ! تکارش نمودار شدي دزد و ذات جناره کرد که عنصرياه ط ج

 ینيبدب. ش بود، پنهان نموديگاه زمان راهزنيکه مخف) یکالت نادر( خراسان یاضطراب، اعظم آن گنج خون آلوده را در کوهستانها

مشکوک بود، در کان قصد توطئه کردند و او که به پسرش ي از نزدی شد که جمعیز آنچنان بر نادر مستوليو رفتار خشونت آم

 .  از بزرگان را صادر نمودیري و قتل عده کثی دستور کور کردن ویالدي م١٧۴١

 اش در یلشکرکش.  او چندان مؤثر نبودیات نظامير عمليه ازبکان ماورالنهر، سايت نادر عليبعد از حمله به هندوستان بجز موفق

 هم نتوانست آنان را به قبول یالدي م١٧۴۵ در یجددش با عثمانان منجر شد و جنگ ميراني اینيقفقاز به مرگ برادرش و عقب نش
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د بود که به فتح يار مفي بسیج فارس گامي در خلیياي دریرويک نيجاد يتالش نادردر جهت ا.  مجاب کندیعه جعفري مذهب شیعمل

 .فت بر باد ری مانند اغلب اعمالش، برنامه و دنباله نداشت و بعد از وین و عمان منجر شد، وليبحر

 اعتماد یگر به احدينادر شاه که د! تيز از کشتار و جناي ماند، لبریز مي جنون آمیان به کابوسي آخر کار نادر و افشاری سالها

پس در . دندي آن مجنون مخوف دیات را در نابوديد ادامه حيکان پرداخت که آنان تنها اميه و کشتار نزدينداشت، چندان به تصف

متعاقب آن، . دنديرش کشيختند و به شمشيدر خواب بر سرش ر) یقليعل( پسر برادرش یاريش به هم از افسرانی، گروه١٧۴٧

عمًال !  نمودیري امی رفت و ادعایتي به والی پراکنده شد وهر سپهبدیکشبه سپاه نادري 

 کرد و مجددَا برباد د

ش يز بيتل رساند، اما خودش ن الحساب تمام پسران نادر را به قی نمود و علی تاج و تخت افشاریادعا" عادل شاه" به عنوان یقليعل

.  شدیزيافتند و بر سر آن تا سالها خونري را ی در کالت افتادند و بخشیز به دنبال گنج نادري از افسران نیجمع. د ييک سال نپاياز 

ا سالها  و حسن خلقش تی بخاطر مردم داریا کور شده بود وليچ نماند، بجز نوه اش شاهرخ که در آن بالينادر افشار ه از حکومت

ر شکنجه بقتل ي، زیافتن گنج شوم نادري، بخاطر یريز در پي آزار نیچاره و بي شاهرخ بیافسوس که حت.  داشتیريدر مشهد ام

 . رسد یم

 هيمخان زند و زنديکر
 یتي در والیبعد از مرگش، هر سپهبد! ادران را دوباره برپاي ایست سال، امپراطوريب به بي قریادر طن

احمد شاه ( توانست دولت افغانستان را بنا نهد یکياما از پس دهسال آشوب و کشتار، از آنها تنها .  برداشتیري استقالل و امتيرا

، هرگز خود یالدي م١٧۶٣ران در ير اميم خان با وجود غلبه بر سايکر). مخان زنديکر(د يران رسي به حکومت ایگريو د) یابدال

ن با وجود لشکر و قدرت يهمچن.  از مناعت طبع اوستیا را انتخاب نمود، که نشانه ايل الرعايرا شاه نخواند بلکه لقب وک

 یمخان لريکر.  را محترم داشتیادگار افشاريگانه ياورد و حرمت آن ينا حمله نيبالمنازع، هرگز به خراسان و شاهرخ ناب

ران، بخصوص بعد از نادر و يدر مقابل اکثر شاهان ا. ده داشتي پسندی بزرگ و طبعی تکلف بود و قلبی ساده و بیشور ولسلح

ن ياو همچن. ده استيکوکار ثبت گرديرت و نيک سي نیمخان زند به عنوان سلطاني ما، کریخيرانش؛ در خاطره تاريهرج و مرج ام

 .پابرجاست" ليوک"همچنان تحت نام  یها نمود، که فرقه ايهر آبادانراز منتقل کرد ودر آن شيتخت را به شيپا

رزاده جوان قاجار يمنجمله ام. کردي و قاجار خود هم به مدارا رفتار میاري با دشمنان بختیمخان حتي، کریبرخالف خشونت نادر

غافل که آن خواجه قاجار در . نمود یفه اش بود، عزت و احترام مي طایرا که در دربار زند گروگان خوش رفتار) آغامحمدخان(

ام کرد و با کمک ي نادر قینيله جانشيآغا محمد فرزند محمد حسن خان قاجار بود که در غا.  پرداختیسه ميطنت و دسيخفا به ش

 جنگ پدر با عادلشاه شد که چون محمد یپسرش محمد، قربان.  کوتاه در مازندران حکومت داشتی مدتی قزلباش، برایجمع

 ی مغولیگريج  وحشي رایاخته کردن و کور کردن مخالفان کم خطر از نمونه ها! را اخته نمودي گرفت، ویري را به اسخردسال

 . ران آنموقع رسوخ کامل داشتي ای نظام–یاسيبود که در کالبد س

 داد، در یهر نشان نمنه قتل پدرش بزرگ شد و اگر چه در ظاي و کیراز، آغا محمدخان با عقده نامردي در شی گروگانی سالهایط

مخان زند دست داد و آغا محمد ي با مرگ کریالدي م١٧٧٩ن فرصت هم در يا. ان بودي مخوف منتظر طغیباطن همچون آتشفشان

 .النش لشکر آراستي فوت وقت به مازندران فرار نموده، با برادران و هم ایخان ب
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 ید تا جوان مغرور و سلحشوريابت و نبرد درگرفت، و دهسال کشه رقيان زنديمخان در ميراث کريراز، بر سر مياز آنطرف در ش

ش را در ي بود تا سلطه خویان کافي آغا محمدخان و قاجارین دهه فترت برايا. ه زنديمخان تکي کری خان زند بر کرسیبه نام لطفعل

 .ت کنند و به جنگ خان جوان زند رونديشمال و مرکز کشور تثب
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 انقالب مشروطه سلطنت قاجار تا -۴ 
ن زمان به مختصر يسه الزم است تا احوال جهان متمدن را در اي مقایبرا. ه گذشتيران به سلطنت قاجاريقرن نوزدهم در ا

ران را در قرن نوزدهم تحت ياست ايس که ی و استعماری خارجیروهايران معلوم گردد و هم مقاصد نيت ايم، تا هم موقعيادآور شوي

 .ر خود قرار دادند، مشخص شوديتأث

مجددًا 

مدتًا 

 ین گام البته با رضايا. کردي حرکت می ملی انتخابی روز افزون و حکومتهایاست به سمت دمکراسيدر غرب، اروپا در جهت س

ز عيکا نيقاره آمر. د از آن بود بعیزي جنگ و خونریر فرانسه و سالهايخاطر شاهان مستبد انجام نشد، بلکه حاصل انقالب کب

 یق انقالب و جنگهاياالت متحده از طري، منجمله ای متعددیهايد و جمهوريا خارج گرديس و ستم اسپانير استعمار انگلياز ز

مد که د آيد و دانش پدي در تولیز در غرب انقالبي نیاز جهت صنعت و فن آور. استقالل بوجود آمدند و آن قاره را شکوفا کردند

اختراع موتور بخار، . ار خواص و عوام قرار دادي در اختیر و زبر نموده، رفاه گسترده اي را زی مردم و امکانات مادیزندگ

د و ي هم رسی به حوزه نظامیشرفت صنعتين پيالبته ا.  از آن جمله بودیشرفت علم پزشکيکروب و پيسته، تلگراف و کشف ميالکتر

 . ادت جهان رسانديبان را به سي توپدار، غری های و کشتیره قو خودکار، مواد منفجیتفنگها

ن هم تحت يچ. س رفتيوغ استعمار انگلير ينان افغانش قد علم نکرد، به زي و جانشیدر شرق، هندوستان که هرگز از حمله نادر

 شگرف از یا ژاپن در چرخشام.  افتادی نزولیرياک شد و در سي همچنان مجبور به واردات تریي توپدار اروپای هایفشار کشت

 مبدل ی جهانیمود، و به قدرتي کوتاه پی را در مدتیادت استعماري و سپس سیپوسته انزواطلب خود خارج شد؛ راه انقالب صنعت

د و رفته رفته توان يان گرديان و صربيوناني ملل بالکان منجمله ی در قرن نوزدهم دچار انقالب و استقالل طلبیدولت عثمان. گشت

د و يشرفته غرب توانست دستگاه تولي از صنعت پی با جذب مقداریه تزاريروس.  خود را از دست دادی و نظامیاسي، سیصاداقت

قاره .  ماندی باقی و فئودالیش و کم بر همان منوال عقب مانده استبدادي آن بیاسي بهبود دهد، اما روش سیارتش خود را تا حد

 .  افتادیي در مرکز و جنوب به چنگ استعمار اروپای ماند، ولیانقا همچنان در شمال تحت سلطه عثميآفر

 آغا محمد خان قاجار
ک حکومت منظم و ي یيران و برپاي ایت ارضيد، اما به تماميخ به ثبت رسيکوکار در تاريمخان زند اگر چه بعنوان عادل و نيکر

ن رفتار يا. ن ننمودييز تعينان ني جانشی برای مشخصیاسيت سياو هرگز خود را شاه نخواند و وضع.  نشان ندادی توجهدار چندانيپا

 ی، تنها به آرامش، اصالح و خوشگذرانی نادریک نسل جنگ و غوغايزار از ي بود که بیک خان محليشتر برازنده يمخان بيکر

 کند و پس از مرگ ی خود جلب مین را بسويآهنربا افراد جسور و پوالداما قدرت چون . ش دل خوش داشتيبايراز زيدر ش

 !  باز شدیاني چنان ماجراجویدان برايمخان زند، ميکر

فه قاجار ي طای نادر اخته شده، پدرش را از دست داده بود و به عنوان گروگان خوش رفتاریني جانشیآغا محمد خان که در جنگها

 بود که آن جوان ید تنها راهين شايا. ران نداشتي ایافتن به تخت شاهي جز دست ی و عطشیوسه تحت الحفظ بود، هيدر نزد زند

، بزرگان قاجار یب آنکه با وجود خواجگيعج.  شناختی خانواده اش میش و سزاواري خوی اثبات مردانگیباک و مغرور برايب

ر و زنانه اش، يمو و صوت زي صورت بی وراص دادند و دريرحم محمد تشخيز آن شعله شجاعت و جسارت را در چشمان بين
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ه ي زندیروهاي آغا محمدخان و برادرانش در مازندران نیفه قاجار برهبري، طایالدي م١٧٨۴پس در . افتندي قاطع و خشن یرهبر

 . الن، تهران و اصفهان را مسخر نموديج گيرا شکست داد و بتدر

ر ي خان جوان و دلی، سرانجام به حکومت لطفعلی و برادرکشیگ داخلراز، خانزادگان زند بعد از دهسال جنياز آنطرف در ش

 در یراز به تخت نشست، نه لشکري در شیالدي م١٧٨٩رت که در يک سيما و نين مبارز خوش سيافسوس که ا. ت دادنديرضا

ه بجان آمده بودند، يراز هم که از دهسال جنگ و هرج و مرج زندي بزرگان شیحت.  فارس و کرمانی ورایخور داشت و نه حکومت

قاجاريوفادار ع خ دست   ا فا با دشمن  .  مراوده داشتندیا   ضًا در و ب داده ن از  خاند را به آن ن ش

 یش جوان جذاب و جسورين نمايقهرمان ا. زتر استي غم انگیوناني ی خان و آغا محمد خان از هر تراژدیداستان جنگ لطفعل

ل دوستان و همرزمان مجلس بزم و يمانند پهلوانان شاهنامه، با خ.  زندیر ميشد و شمي گوی تازد، شعر میاست که ماهرانه اسب م

 خوراک یي کند که متشرع است و ممسک؛ به تنهایفا ميه اي زشت و کری را خواجه اینقش منف.  برادرانهیشراب دارد و محبت

 دادند که در کمال شجاعت یل مير تشکور زند و لي خان را سواران آزاده و غی لطفعلیروين. رسدي نمیرش به احديکند و خيم

 ی مکرر در جنگهایهايروزياده نظام مسلح به تفنگ بودند؛ که با پيان آغا محمدخان پيعمده سپاه. یبودند، اما فاقد انظباط نظام

ن ين رزم اياول.  مدرنیالن، تهران و اصفهان، هم به فرمانده مقتدرشان اطاعت کامل داشتند و هم صاحب نظم ارتشهايمازندران، گ

 . راز براه افتاده بوديکه سواره نظام کوچکتر زند متهورانه به قصد فتح آن شهر از شي اصفهان درگرفت؛ وقتیکيدو سپاه در نزد

 سالها در دربار یري چون آغا محمد، که مثل موش سربزیزي کرد که از دست موجود مفلوک و خواجه ناچی خان باور نمیلطفعل

اده نظام يت توجه نداشت که روزگار سواران سلحشور در مقابله با پين واقعين به اياو همچن. ت بخوردمخان حبس بود، شکسيکر

شجاعت و .  تجربه کرده بودیل اثبات آنرا در چالدران به تلخيصد سال بود که سرآمده، و شاه اسماعيمسلح به توپ و تفنگ، س

ت داشت، نه درمواجهه با چند ده هزار سرباز تفنگدار و ي اهمیتالي کوچک و مناقشات ایسرعت سواران حاال تنها در نبردها

زار از يخسته و ب) م خان کالنتريابراه(راز ياما حاکم ش. راز عقب نشستندي خوردند و به شیان شکست فاحشيپس زند. منظم

 ی سپاه خسته و شکسته لطفعلیغام او، دروازه شهر را برويروز مراوده داشت و به پيه، با آغا محمدخان پيان زندي پایمنازعات ب

 .دنديانت بر بار شکست و جراحتشان افزوده شده بود، چاره را در فرار به کرمان دينان هم که زخم خيالجرم، ا. خان باز نکرد

 را شدند و آماده محاصره و مقابلهيمانده زند را پذي واهمه از لشکر آغامحمدخان، هزار سوار باقیمردم کرمان با آغوش باز و ب

 چند ماه محاصره، از خدمت به او و آزار سپاه قاجار یان اثر کرد که طي خان چنان بر قلوب کرمانیه و رفتار لطفعليروح. دنديگرد

شخند يز در ري آمدند و اشعار طنز آمی شهر گروه خوانندگان و نوازندگان گرد هم میمنجمله، هر شب بر بارو. فروگذار نکردند

رحم دست کشند و به دالوران خان يه و  بي کردند؛ تا از آن موجود کریق ميش را تشوي سربازان اردو خواندند ویخواجه منفور م

ش را ي حساب برادرهاین خواجه غالب بود؛ که تمام قدرت را در دست داشت و حتي قاجار، انظباط آهنیاما در اردو. وندنديزند بپ

 با زجر و ی از اوامر رهبر، معادل مرگین تخطيدانستند که کوچکتر یافسران و سربازان قجر خوب م. ده بوديهم در تهران رس

 !شکنجه است

رون زند  و جنگ کنان از يم گرفت که بي خان تصمی بر مردم حکمفرما شد، لطفعلید و سختيپس چون کار محاصره به درازا کش

اما چون سواران زند جنگ کنان . رندينهار گيشان زيز سفارش داد که با قجرها نجنگند و از ايمردم شهر را ن.  شود یکرمان متوار

 را یس، مردان کرمانيبدستور آن ابل. گناه کرمان شعله ور ساختيد آتش خشم خود را بر ساکنان بيبه سمت بم رفتند، آغا محمد پل
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 خاطر آن ینود خشیدر خبر است که جالدان برا.  بردندی و بردگیريرون آوردند و زنان و کودکانشان را به اسيچشم از حدقه ب

اهش يان بر قلب سي کرمانی نظاره کند و زخم طنزهایطان عقده ايست هزار چشم بدر آمده را توده کردند که آن شيضحاک زمان، ب

 .رديمرهم پذ

 خسته و مجروح آنان را دست یها  بازمانده سواران زند بودند و تنیريز، گماشتگان آغامحمدخان آماده دستگياز آنطرف در بم ن

 خواجه مناره ساختند وتن ی خشنودیر برايده هزار سوار دلي بریپس از سرها.  به نزد جالد قاجار فرستادندیالدي م١٧٩۴ در بسته

ش، يخو" یمردانگ" نشان دادن ی، برایريعه گي شیآغا محمدخان با وجود دعو. دندي خان جسور را به شکنجه کشی لطفعلیزخم

 یاه چاليرا با خود به تهران آورد و در سيبعد از آنهم و. جاوز کنند و غرورش را بشکنندر تيفراشان را فرمود که به آن جوان اس

نوا بعد از چند ماه زجر بمرد و ير بياس. د و لذت ببرديايو خواجه قاجار ب داشت، کور شده و مجروح، تا هر روز شکنجه اش کننديم

 !مارش مرهم گذاردي دل بیهلوان زند، بر عقده ها توانست از ضجه و ناله پیگر نميد شد که ديه افسوس آن پليما

ده و ي رسیراني به ایراني که از ایم که رنجيادآريبت بدان خاطر است که خواننده را ين داستان وشرح آن مصيبازگو کردن ا

گان و يهمسا ما را در چشم ین رفتاريم که چنينکه، بدانيدوم ا. گانگان نداشته استي بین زخم هاي از بدتریرسد، دست کميم

ن ظلم ها و خشونت يسوم آنکه، ا.  دهدیران باز شده بود، چگونه جلوه داده و ميشان از زمان شاه عباس به ايبان که پاين غريهمچن

 به نسل بعد منتقل شده و همچنان با ی کند، از نسلیاه مي آن رفتار که روح عامالن را سیدي ما نهفته است و پلیراث فرهنگيها در م

 . ت و تمدن چاره کندي تربی را به داوریروز شود و آن نکبت فرهنگيسان زمان پي بر ابلی خانیکه لطفعليا روزت. ماست

 سبز سر خطه آن چپاول و قفقاز بسراغ خود، از قبل متجاوز شاه ن و چندي در کرمان، مثل چندیروزيآغا محمدخان قاجار پس از پ

 یاما به دلگرم.  پرداختیران شده بود و ساالنه خراج مي سرسپرده حکومت ا گرجستان در زمان نادر از ترسیحيشاه مس. رفت

 ١٧٩۵پس در .  نمودی، از پرداخت باج خودداریربار آغامحمدخان نرفت و با وجود درخواست مکرر ويت تزار روس، زيحما

، که روسها هم بموقع به  یرجرا به گرجستان انداخت و پس از شکست لشکر مختصر گ ، خواجه قاجار سپاه ظفرنمون خودیالديم

یده براي بریدوباره از سرها. س پرداختيامده بودند، به تاراج تفليکمکشان ن

ران با يشه رابطه اي همین حمله و تجاوز برايا. س را به آتش سپردندي بردند و سر آخر هم، شهر تفلیزي و کنیان را به بردگيحيمس

 . ه شدينه ساز الحاق قفقاز به روسيره ساخت و زمي اند، تیشه مشترک اشکانيگرجستان و ارمنستان را، که با ما از ر

 خواجه مناره ساختند و مجددًا سپاه اسالم زن و بچه 

 شاه . نمودی تاجگذاریالدي م١٧٩۶دش تهران بازگشت و در يتخت جدي گرجستان، آغامحمدخان به پایروزيفاتح و مغرور از پ

 یم النفس افشاري سلینا وليک نسل بود که در حکومت شاهزاده نابي بجز خراسان که ران شد،يقاجار در آنوقت حاکم تمام ا

. ه شاهرخ را به احترام جدش نادرشاه و با توجه به قبول عامه اش در مشهد، به حال خود گذاشته بودنديزند. قرار داشت) شاهرخ(

ز در آخر ينا نيآن شاهزاده کور و ناب. ر نمودي را اسد و شاهرخي به مشهد لشکر کشیاما خواجه تاجدار به طمع گنج گمشده نادر

کرد شاهرخ محل يآغامحمدخان که باور نم. ر شکنجه خان قاجار جانسپرديد و زي را کشیات جدش نادر در دهليعمر، مجازات جنا

 !زنديرجاد شده، ذره ذره سراب مذاب بيرند و در حلقه ايگنج کالت را نداند، دستور داد تا دور سر او را گچ بگ

ر ين کبي کاتری کمکی قوای خواجه قاجار دوباره عازم گرجستان شد که به اتکایالدي م١٧٩٧ناموفق، در " ینکاريريش"پس از آن 

د  بر دو تن از خدمتکاران ي شاهانه، خواجه پلی در اردویک روز گرم تابستانياما در . ه، علم استقالل برداشته بودياز روس

چون وقت نماز جمعه بود، آندو را به . کشديد کرد که آنها را مينصفه خربزه، غضب گرفت و تهدک يکش، بخاطر خوردن ينزد
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نه ي شناختند و به کیک مياما آندو نفر که آغا محمد خان را از نزد. ا قصاص کنديا خواجه ببخشد و يمحبس انداختند تا روز بعد 

 .  و شبانه شاه قاجار را بقتل رساندندرون زدندي از حبس بی فراشق يحدش آشنا بودند، با کمک رفيب

 به یني به طمع حکومت و جانشی فرار کردند و جمعی با جواهرات سلطنتیعده ا! ران برهم خوردي سپاه ایبا ترور شاه، اردو

را در ) باباخان(خته و پسر برادرش ي خود را از قبل ریني فرزند بود، نقشه جانشیاما خواجه مکار که البته ب. جانب تهران شدند

م خان کالنتر، به سمت تهران قشون ير کاردانش ابراهيز وزيد و تجهيپس باباخان به تمه.  نموده بودیعهد واليراز با عنوان وليش

 شاه قاجار بر ی به نام فتحعلیالدي م١٧٩٨ زند و افشار، در یست ساختن چند مدعيش و سر به نيد و بعد از کور کردن عمويکش

 .تخت سلطنت نشست

ر ي شاه مظنون و مضطرب از قدرت وزیران، فتحعليار متداول شاهان اي بسیوه زشت ولي، به شیسال بعد از آن تاجگذارسه 

راز و به سلطنت نشاندن باباخان يپس به پاداش خدمتش به آغا محمدخان در ش. کاردانش، به جان آن خادم سرسپرده قاجار دست برد

خانواده کالنتر هم ! ز در روغن داغش انداختنديدند و سر آخر نيش را بري دادند، دست و پام خان کالنتر را شکنجهيدر تهران، ابراه

 شاه یت، غالب امور مملکت بدست پسران متعدد فتحعلين جنايبعد از ا. دندياز غضب شاهانه در امان نشد و عمده شان بقتل رس

 یهايه سلطنتش، مشغول بازي سال بق٣۵ ی هم برایفتحعل. شت دایريجان اميعهد بود و در آذربايرزا که وليافتاد؛ بخصوص عباس م

 . حسابش شدیزان بيش و عشرت و تمطع  از زنان و کني، مجالس عیدربار

 یه تزاريرزا با روسي عباس میهاجنگ
ن يران و روس و خاتمه ننگي ایدر طول جنگها.  قفقاز آغاز شدیگهاران با جني و در ای ناپلئونیر اروپا با جنگهاقرن نوزدهم د

 ی مدتیبرا.  شطرنج آنان مبدل شدی در بازیان قرار گرفت و به مهره ايف قاجار تحت نفوذ روزافزون اروپائيآن، دولت ضع

 قاجار یس را داشت، برايگلز از چنگال اني که مصر را فتح کرده بود و طمع بدرآوردن هندوستان زرخیکوتاه، فرانسه ناپلئون

 به کمک یران، گاهيه و اياست روزش نسبت به روسيز با توجه به سيدولت انگلستان ن.  فرستادیاسيت سي و حمایمستشار نظام

ک اصل يک قرن نوزدهم از يس در خاور نزدياست غالب بر اعمال انگلياما در واقع س. ه آني علیداشت و زماني برمیقاجار قدم

ان قرن هجدهم ي در پای شمالیکايبا از دست رفتن اعظم آمر!  هندوستانیعني یگانه امپراطوريکرد؛ حفظ گوهر ي میرويساده پ

، استقالل طلبان ی پنجاه سال جنگ با فرانسه پادشاهیس طيدن خزانه دولت انگلي رسیو به ورشکستگ) االت متحدهياستقالل ا(

ن ي را تامی امپراطوری و صادراتی بود که محصوالت کشاورزیرده اي گاو ش و باالخره ناپلئون بناپارت؛ هندوستانیيکايآمر

 .  داشتی را سرپا نگاه میکرد و آن حکومت استعماريم

و افزودن به " یوحش" نمود؛ سرکوب مسلمانان ی میروي پیک خط ساده و خشک تزاريک هم از يه در خاور نزدياست روسيس

 ی بر فرق کشورهایزه سه شاخه اي کامل مانند نیريگياست با پين سيا! یحي مسیتهايت از اقلي تحت عنوان حمایحدود امپراطور

ک ي به سرحد هندوستان نزدی افزود و البته او را به طرز مشکوکیرفت، بر اقتدار تزار مي فرو میران و عثمانيمسلمان ازبک، ا

، ی مرکزیاي بهانه نداشت؛ چون آزار ازبکان در آسدا کردني در پیش چندان مشکلي استعماریه جنگهاي توجیه برايروس.  نمودیم

 . دادي اش میبي صلی جنگهای برایس، به تزار دست بازيان در تفليان ارتدکس بالکان و قتل عام گرجيحي بر مسیستم عثمان
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ف ي ضعیشس، چون موياست انگليزه روس و سي در مواجهه با سر نی خونخوار آغاز کردند ولیه قرن نوزدهم را چون گرگيقاجار

 زن و کودک یريس و اسارت و آزار جمع کثي آغامحمدخان در گرجستان که منجر به قتل عام تفلیمتعاقب جنگها! به انجام بردند

 ناباورانه دست زد و یران عاجز مانده بود، به اقدامي که از دفاع در مقابل ایگرج  شاه مستأصلیالدي م١٨٠٠ شد، در یحيمس

تز ن خ  ر  فرستادن ینه براير کرد که زميز آنچنان در دربار و عامه روس تاثيس نياخبار تفل! ديه بخشيار روسل

 ینشان در حد فاصل روس و گرجيور چچن که سرزميچاره مسلمانان غيان، بين ميدر ا.  به قفقاز آماده شدی عمده نظامیرويک ني

 .دندي چکمه روسها گردبود و الجرم به گناه خواجه قاجار، نسل بعد از نسل سرکوب

سمًا به  را ود ت ط س

را که مجددًا متحد 

مل دا مورد ش

مرتبًا از  ده بود،

ران حمله کرد و در ي تبار واگذار نمود که با حدت و خشونت به سرحد ایک افسر گرجي را به ی سپاه اعزامیتزار روس رهبر

 شاهانه بود، یهاي شاه که مشغول سرسره بازیاز آنطرف هم، فتحعل. روان را متصرف شدي ا١٨٠۴، گنجه و در یالدي م١٨٠٢

ن جنگ درست در زمان يا. ه آغاز شديران و روسيرا به مقابل روسها فرستاد و دهسال جنگ و کشتار اول ارزا يشاهزاده عباس م

ن دوره جنگها، اتحاد و يدر طول ا. ديه را به خاک و خون کشي در اروپا بود، که آن قاره و منجمله کشور روسی ناپلئونیجنگها

 مدت یه براي منازعات، فرانسه با روسیدر ابتدا. جه انداختيز به سرگينران را ياست ايد و سي چند بار چرخیياتفاق دول اروپا

، ی درباریسه اي در دسی و مرموز ویز افتاد؛ که با ترور ناگهاني تزاروقت بفکر حمله به هندوستان نی متحد بود و حتیکوتاه

ران ي کمک به ای برای مستشار نظامیهس را گرفت که باعث شد تا فرانسه گرويجانب انگل) الکساندر(د يتزار جد. مسکوت ماند

پس . الکساندر با فرانسه قرارداد صلح بست و به انگلستان پشت نمود) شيدر اتر(اما با شکست اول روسها از ناپلئون . روانه سازد

 .ت کنديقوه فرانسه تيه و علير و پول بفرستد تا آنرا در برابر روسيران نه تنها مستشار، بلکه سفيس شد که به اينوبت انگل

ش، يخو" جالل و جبروت "ی محتوایش بي زد و با نمایه مي ها بر تخت طاووس تکینهمه توجه فرنگيز مغرور از اي شاه نیفتحعل

ف، يضع"ران را ي خود شاه ایندگان در گزارشات مخفين نمايغافل از آنکه ا. نموديداد و مورد تفقد شاهانه ميان را بار ميخارج

پس در . کردندينانش باز مي اطالع و جانشیدادن آن مستبد ب ی بازیدان را براي کرده بودند و میابيرزا" یاالتيخودخواه و خ

س متعهد به کمک ي آن دولت انگلید که طيران و انگلستان به امضاء رسين ايب"  و مودتیدوست"ن قرارداد ي اولیالدي م١٨٠٩

س ي قرار گرفت و انگلیالدي م١٨١٢ه در يت شعاع حمله ناپلئون به روس تحین قرارداد بزودياما ا. ديران گردي به ای و نظامیمال

ه از يان و شکست روسيرانيه اي اولیهايروزيپس با وجود پ. ران دلسرد نموديه شده بود، در کمک به ايروس

 . تافي خارق العاده ی برگشت١٨١٣فرانسه و فرار تزار از مقابل ناپلئون، روند جنگ در سال 

ور پشت يد و عامه غي در آن کشور جوشی ملیملت روس آنچنان مورد آزار و تجاوز سپاه اشغالگر فرانسه قرار گرفت که اتحاد

 آنهم بجان سربازان ناپلئون افتاد که هزاران  زمستانیسرما یعنيه، يژنرال دوم روس. الکساندر و ژنرال کوتوزوف متحد شدند

ه پارتي خود بودند و خطوط مراسالتی نظام ویير غذايلومتر بدور از ذخايک ئمًا ح . گرفتي روس قرار میزانهايان 

 از سکنه مسکو آن ی جمعیحت! نندي اشغالگر نبیروهايح دادند تا غالت خود را بسوزانند و آنرا به کام نيز ترجيکشاورزان روس ن

ناپلئون هم که بواقع نابغه جنگ بود، . روز نشان دادنديان پيفرانسورشان را به ي ناپذیدند و شعله خشم آشتيبا را به آتش کشيشهر ز

ا دو نبرد يک ي روس را در یروهاياو انتظار داشت که ن. دير گردي آذوقه اسی سوخته و بیش در مسکوي خویروزيدر چنگ پ

اندر را به قبول شکست و  آن زمان بود، تزار الکسی مسکو، چنانکه مرسوم اروپایسرنوشت ساز شکست دهد و با فتح برق آسا

 يم با ناپلئون را چشيش مزه جنگ مستقياما ژنرال کوتوزوف که در اتر.  پر منفعت مجبور سازدیقرارداد صلح
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 یالکساندر هم برخالف تمام انتظارات، مردانگ. تخت، حفظ کرديمت سقوط پاي به قیمقابل او عقب نشست و عمده سپاه روس را حت

 ی ماند؛ که در مسکویباق" فاتح" بناپارت یلذا تنها دو راه برا. م به سراغ ناپلئون نفرستادي صلح و تسلی براینده ايچ نماي هنمود و

 ی امپراطوردنيپاش سربازانش و از دور ناظر از هم یجيک شاهد مرگ تدري آن زمستان سخت از نزدیخ زده بماند و طي

ناپلئون راه دوم را . دي بود، حفظ نمایند و آنچه را که نجات دادنيش عقب نشي به اتریوا با عمده سپاه فرانسيش باشد، ياروپائ

 زمستان، بر سپاه فرانسه ضربات ی طوالنینير آن عقب نشيرت آنان در تمام مسيد، غافل از آنکه عزم مردم روس و غيبرگز

 شده ی اندک سپاه متالشیاي ارتش روس بقایلحشور و سیزش مردميپس خ.  بردیان مي آنرا به پای زند و ذره ذره قوای میکيچر

 .  کوچک فرستادیره ايد در جزي قاره به تبعیيکسال از فرمانرواي یناپلئون را به اروپا پرتاب کرد، و امپراطور مقتدر فرانسه را ط

مستشاران و !  را شکستانيرانيد و کمر ايرزا رسي روس در محل اسالندوز به سپاه عباس میزش نظاميز، آن خي نیدر جبهه جنوب

  ناعادالنه را یمان صلحي و پآتش بسش ببرند، جز آنکه ي پیا نتوانستند کاريا نخواستند و يرزا هم ي همراه عباس میسيافسران انگل

انگليرانيان روسها و ايم دولت اه متحد ا   لستان مان گيپ. س بودند، در شهر گلستان به مذاکره و توافق رساندندي 

م يل کرد؛ منجمله تسليرزا تحمي را بر عباس میميط وخيجان را از هجوم لشکر جرار روس محفوظ داشت، اما شراياگر چه آذربا

 .  خزریاي در دری داشتن ناوگان جنگیران برايه و سلب اجازه از ايگرجستان و چند شهر قفقاز به روس

رًا   ظ هر دو ال ح ان که

شاه، در تابستان بًا بدون اجازه

عقب نشست و به  وقتًا س

د، به دو ي آنان را در دراز مدت حفظ نمایشکست خورده مساعدت کند تا دوست یرزايران و عباس مي به ای آنکه قدریانگلستان برا

ف يان شاهزادگان متعدد قاجار تضعيتش در ميعهد که موقعيرزا وليت از عباس مي حمایاول آنکه برا. ک دست زديپلماتيحرکت د

 قرارداد ١٨١۴س در ير انگليدوم، سف. گنجاند او و فرزندانش ینيت شناختن جانشي بر برسمیمان گلستان مبني در پیشده بود، ماده ا

در  (یي شاه قاجار بست که به موجب آن انگلستان متعهد شد تا در صورت تجاوز هر کشور اروپای با فتحعلیدي و اتحاد جدیدوست

 ی خارجیرويچ نيهران قبول کرد که به يدر مقابل هم ا. ار شاه قاجار قرار دهدي در اختی و مالیران، کمک نظاميبه ا) هيواقع روس

و نه   و متحدانشان،یسين موافقت کردند که افسران انگلين همچنيطرف.  حمله به هندوستان را ندهدیاجازه عبور برا) هي روسیعني(

ن قراردادها تنها توانست يمتاسفانه با همه آن تالشها، ا. م و مساعدت کننديران تعلي، بعنوان مستشار به ارتش ایير دول اروپايسا

 .دين نمايران و روس را تامي دوازده سال صلح ایبرا

 ین آزادگان کوهستانهايا. وران چچن قرار گرفتي مسلمان و بخصوص غیتهايه در قفقاز بر اساس سرکوب کامل اقلياست روسيس

گ و جدالشان حالت  جنیاوردند و سالهاي و روسها به دام افتاده بودند، سر به اطاعت از تزار فرو نیحيان مسين گرجيقفقاز که در ب

 شده یز توسط پناهندگان مسلمان که از خانه و کاشانه شان متواري روس نیروهايع نين جنگها و فجايخبر ا. دا نمودي پیجهاد مذهب

 ی و رایرفته رفته، خاطرات شکست اسالندوز هم کهنه گشت و افکار عموم. ديرسيرزا ميجان و عباس ميه آذربابودند، مدام ب

افت يش ي و مناقشات پراکنده افزای مرزیپس برخوردها. ، باال گرفتکافره روس ين قفقاز و جهاد عليساعدت به مسلممجتهدان بر م

 .  به مواضع روس حمله بردیالدي م١٨٢۶  يرزا تقريو عباس م

انتظاریرانه، لشکر مرزين حمله غافلگيمتعاقب ا ن يا.  قرار گرفتی درموضع دفاعی کمکیروي ن رو م 

متقاعد به ارسال سپاه   شاه را که از اول هم موافق جنگ نبود،ی فتحعلیرزا افزود ولي عباس می بر افتخار و آوازه دالوریروزيپ

. ستان جلوه دهد گرجیجان و قواي آذرباین والي بیک مناقشه ساده و محدود مرزي کرد که مسئله را یشاه سع. ران ننمودي ایاصل

ران حمله ور نشده، بلکه يه به اين بهانه که روسي را رد کرد، به ای کمک نظامیرزا براي عباس میدولت متحد انگلستان هم تقاضا
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 خورد که یرزا چنان شکست فاحشيد، عباس ميدان جنگ رسيکه عمده قشون روس به مين وقتيبنابرا. ران بوديمتجاوز سپاه ا

 ! مهاجم درآمدیروي به اشغال نزيجان تا تبريآذربا

نه فقط .  گردن نهدین ترکمانچايرزا مجبور شد که به قرارداد ننگي عباس میالدي م١٨٢٨متعاقب آن شکست فاحش، در زمستان 

و شقه  دیران جدا شدند و ملت آذريکر ايشه از پي همیجان، منجمله گنجه و باکو براي از آذربایميه قفقاز، بلکه تمام ارمنستان و نيبق

ون روبل خسارت بپردازد و به يليست ميرزا متقبل شد که بيه، عباس ميه به مرز روسي در تجاوز اولی با قبول خطاکاریحت. ديگرد

شکست  . کنند و به خاندانشان بازگردانندیي قفقاز را شناسایحيزان مسي و کنراني اسران آمده،ي اجازه دهد تا به ای روسیئتيه

قًا بر مردم  :ر گذاشتيل تاثيران به طرق ذياي عمیجان و قبول قرارداد نکبتبار ترکمانچايع روس در آذربايران، فجايبت بار ايمص

 را بفکر یان و اشراف آشکار شد و عده اي بر اعیيستم برتر اروپايسه با سي کشور در مقای و نظامیضعف اقتصاد )١

 . اصالح و ابتکار انداخت

بان آغاز بر مخالفت با ي از علما و ادید و دسته ايان گردير عامه مردم نما بیر بودن نظام مستبد سلطنتيضربه پذ )٢

 .  قاجار کردندیاستهايس

ن يا. ديبان استعمارگر چرخي با غریياروي خارج شد و به سمت رویعه و سني از جنگ شی مبارزه خارجیمحور اصل )٣

 منصفانه با اسالمبول یت، قرارداد صلحيا و در نهیران از کمک به روسها در حمله به عثماني ایچرخش موجب خوددار

 .شد

ران و ي بر استرداد اسی بود، مبنی از مواد ترکمانچایکيجه يد، که نتيتخت هم رسي به پای با روسها حتیريدامنه مبارزه و درگ

اما رفتار . ند و استرداد کیيان دربند را شناسايحي به تهران آمد تا منجمله مسیئت روسيدوف در راس هيبايکلنل گر. زانيکن

 یکي یز حرمسراي خواجه شده دربار و دو کنیک ارمنيتظاهرات مستانه قزاقانش بکنار؛ بست نشستن و پناه جستن  مغرورانه او و

ت؛ که دو ي رود به شکاین شهر مي از مجتهدیکيش يزان پيکن" صاحب"شاهزاده . ن شدي خونیران قاجار، موجب  فتنه اياز ام

 مجتهد هم بازار یفتوا.  کندیشان مياري شاه هم مرتد شده است و یک غالم ارمنياهند به زور ببرند و  خوی مرا روسها ممتعه

بدبختانه در حمله .  را هم به مجازات برسانندیر را نجات دهند و مرتد ارمنيس اميتهران را به شورش انداخت که بروند و نوام

دند و تکه يبقتل رس) خواه بوديکه از قضا شاعر و آزاد(دوف يبايخود گر و یندگيئت نماياوباش قمه کش به سفارت روس، تمام ه

ن افتضاح يا.  درخواست عفو به مسکو بفرستدی را برایئتيو پوزش خواه، ه ريزب ران هم مجبور شد که سريدولت ا. تکه شدند

ران بود، از سر خون آن کشتگان ي دولت ای شد و تزار که بدنبال همکاریالدي م١٨٢٩ در یخوشبختانه مقارن جنگ روس و عثمان

 .گذشت

 محمدشاه قاجار
 یهر دو دولت غرب.  او جنگ افتادیني، بر سر جانش١٨٣۴ شاه در یک سال قبل از پدرش درگذشت و با مرگ فتحعليرزا يعباس م

و ) یقائم مقام فراهان(ر کاردانش ياست وزيرزا را گرفتند و به سيند عباس مرزا فرزيجانب محمد م) سيروس و انگل(صاحب نفوذ 

 ی مدعۀ مسخر کردند و سر چند شاهزاد١٨٣۵، سربازان محمدشاه تهران را در ) بتونیهنر (یسيک افسر انگلي یر جنگيتدب

 ! سلطنت را برباد دادند
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س ي انگلیاست هاير بار سير دانشمند خود را نمود و نه زي وزست و پنج ساله نه حوصله معلم وي، محمدشاه بیاما با گذشت سال

 ی نثر قرن نوزدهم فارسین نمونه هاي از بهترمنشأتشرزا ابوالقاسم قائم مقام را که ي می واهیپس جالدان شاه به بهانه ا. رفت

س هم يدر رابطه با انگل. ديس کم عقل و متشرع به صدارت ریرزا آقاسي حاج میعني مسلک شاه، ی صوفمراداست، هالک کردند و 

 . ت اوضاع، به افغانستان حمله کرد و هرات را محاصره نموديده گرفت و برغم حساسي آنان را ندیشاه جوان پول و کمک نظام

. س و روس قرار گرفتيان انگلي میک مهره شطرنج در رقابت استعماريران مانند يز بدتر از ايدر قرن نوزدهم، افغانستان ن

 یايدر( دادند و روسها از شمال یگسترش م) ريپنجاب، سند و کشم(نفوذ خود را به سمت شمال ) هندوستان(ا از جنوب هيسيانگل

ان ي در میپس افغانها همچون دانه گندم.  افزودندیم) زستان، ترکمنستان و بخارايقرق(ش را به جانب جنوب يمتصرفات خو) آرال

ه و ين در هنگام صفويومت قاجار هم به ملک افغان ادعا داشت، چون اعظم آن سرزمالبته حک. اب قرار گرفتندين دو سنگ آسيا

 . ران بوديسلطنت نادرشاه در حکومت ا

قدرت را در منطقه افغانستان بدست ) یدوران (ی از سردارانش به نام احمد شاه ابدالیکي، یالدي م١٧۴٧پس از مرگ نادر در 

وه ناپسند نادر را در حمله و غارت به ياحمد شاه ش. ، منجمله الماس کوه نور شدیر از گنج کالت نادی صاحب بخشیگرفت  و حت

ست سال به ي بی سواران جسورش برایر که در دسترسش بود، ادامه داد و به فرماندهيهر شهر آباد در خراسان، پنجاب و کشم

د؛ که بر اثر يتان لقب گرفت، به درازا نکشنان احمد شاه که بعدها پدر افغانسياما حکومت جانش. غارت و چپاول مشغول گشت

شاه، پنجاه سال طول  پس از احمد. ل متعدد افغان درهم شکستند و تنها به محدوده کابل ختم شدنديان اقوام و قباي می داخلیجنگها

دخان هم سالها در دوستمحم.  واحد درآوردی تحت حکومتیالدي م١٨٢۶ به نام دوستمحمدخان، افغانستان را در یگرير ديد تا اميکش

اما در آغاز حکومت محمدشاه قاجار، .  با آن مراوده داشتین و مدتي با ایس مردد  بود و زمانيا انگلي با روس یان همکاريم

 و محاصره آن یران نسبت به هرات و اقدام به لشکرکشي ای ارضین، ادعايبنابرا.  را به افغانستان راه داده بودیسيقشون انگل

 .دادي با روسها جهت نفوذ به سمت هندوستان را میس و همکاري با انگلین دشمیشهر، بو

س، به سمت افغانستان ي انگلی توجه به خواهشها، پولها و کمکهایدن به سلطنت، محمد شاه قاجار بيپس تنها دو سال بعد از رس

س عهد کرده بود که در مناقشات ينگل، ا١٨١۴ یاگر چه بر حسب قرارداد دوست. د و هرات را به محاصره خود درآورديلشکر کش

د يپس از ناام. ن شهر کمک کردندي مستقر در هرات فعاالنه به مدافعیسيطرف بماند، سربازان و افسران انگليران و افغان بين ايب

ره ي انگلستان اقدام به اشغال جزیياي دریروي شکستن محاصره هرات، نی پول و کمک، برایک و وعده هايپلماتيق دطرشدن از 

کسال محاصره هرات نتوانسته بود يمحمدشاه هم که بعد از . ران نموديار به بنادر ايد به حمله تمام عيج فارس و تهديخارک در خل

 . کردیني از افغانستان عقب نشیالدي م١٨٣٨آنرا فتح کند، ناچار در 

آقا خان .  پرداختیمان و مذاکرات صلح با عثمان در کریات هرات، محمد شاه قاجار سپس به حل مسئله آقاخان محالتيناکام از عمل

 سر ١٨۴٠افت نموده، اما در سال يت کرمان را دري والیري شاه قاجار امی بود، از فتحعلیليان اسماعيعيش) امام( که رهبر یمحالت

 شدند که هنوز یاران به هندوستان متويليپس آقاخان و عمده اسماع.  ناموفق کردیاستقالل گرفت و در مقابل محمدشاه مقاومت

ن همت کردند و ي، دولتیران و عثماني ایدر مواجهه با مناقشات مرز.  از هند و پاکستان همچنان مستدام استیمذهبشان در مناطق

 در یصد و پنجاه ساله با قرارداد صلح مناسبيسرانجام جنگ س) رانير از طرف ايرکبي امیندگيبه نما (ی طوالنی مذاکراتیط

ت  عمیالدي م١٨۴٧ مه .  درگذشتیالدي م١٨۴٨رش بود، محمدشاه قاجار در يگانه عمل خيد ينکار که شايبعد از ا. افتي  خا ًال
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 ن شاه قاجاريدوران ناصرالد
 از قرن نوزدهم به آستانه قرن ًالي آن دوره حساس، ایب به پنجاه سال دوام داشت و طي قرین شاه برايسلطنت ناصرالد

 ی با صنعتی زراعتیش خود کفاي کم و بیک نظام عقب مانده ولي اندک بود و کشور از یانيشرفت بنيمتاسفانه پ. ستم پا گذاشتيب

 غرب و یايتماس با دن.  و شاهزادگان دالل صفت مبدل شدیان خارجيدان تاخت و تاز ماجراجويمختصر و خودجوش، به م

 یاموزد، اکثر آنان را چنان به ارز خارجيان بيت کار و تالش و علم و دانش را به او و دربارينکه اهمي ای شاه بجایرج خایسفرها

اصالح . حساب فروختندي بی و وامهای نازل به انحصارات خارجیي مملکت را به بهایعي مجدد معتاد نمود که ثروت طبیو سفرها

 شاه ینيا در شعله خشم و بدبياندازند، ي بیشرفت غربير تمدن و پيد تا شاه و مملکت را به مس هم که آرزو داشتنیشمندانيطلبان و اند

 . د و فرار شدندي دچار تبعیا بزوديو دربار سوختند و 

ران عم

و  انًا گلستان

ًال قبل از آنکه نهم کمتر بود و معم

مرحله  غالب

 یيفتنه باب و نهضت بها
فه ي رسد و وظیان مين است، به پايا و مرسليت حضرت محمد که خاتم انب با درگذشی و ارتباط الهی، وحین اسالم سنتيدر د

 باز است یر مراودات الهي، مسیعه دوازده امامياما در باور مذهب ش.  باشدی از دستورات قرآن و سنت رسول میرويمسلمانان پ

  خاصان و خالصان ارتباط دارد و به بای باشد و حتیب تحت توجهات حق، در پس پرده گرداننده  تمام امور جهان ميو امام غا

 ی موعود از چاه جمکران بدر آمده، با گروهیامت برپا گردد و مهديتا آنروز که آخر زمان شود، ق!  رساندی میبيروان امداد غيپ

وتن، ينک ين مکانيالجرم در قرن نوزدهم، همانطور که قوان. دي از خون بشویالبي با سی جرار جهان را از ظلم و تباهیاندک ول

ر جاودان امام زمان هم بر تمام عالم ي و تاثی بر اهل علم غرب واضح و مبرهن بود؛ حضور پنهانیسته فاراديف و الکتري مندلیميش

 !بوديعه مثل روز روشن مين شيد" یعلما "یت، برايخلقت و اعمال بشر

پسران طبقه کوچک مالک، تاجر و .  دادندیل ميکران را تشيل کرده و مدرسه رفته ايت طبقه تحصين علما در زمان قاجار اکثريا

 ي، صرف و نحو و اح) آنیبدون دانستن معنا( قرآن خواندن یي رفتند و نزد مالی به مکتب میصنعتگر تا ده سالگ

.  شدندیم" کاسب" رفتند و به اصطالح ی شان میيا داي پدر، عمو یسپس اکثر آنان به شاگرد.  آموختندی را میبوستان سعد

، به خانه شوهر روانه "چشم و گوششان باز شود"و يل دختران متمول اگر که بود، از ايتحص

ل خود ي، تحصیه اي دادند، با پرداخت شهری از متمولترها که پسرانشان به درس و مشق عالقه نشان میاما گروه اندک. دنديگرديم

 را فرا ی  و عربی فارسیني و دین کتب ادبيک دوجيدا کنند و هم ي پی دادند، تا هم خط و ربطی ادامه میاضلا في یرا نزد آخوند

 یرزا شوند و اگر عالقه و پشتوانه مالي میري توانستند در دستگاه امی داشتند، میي و آشناینان اگر ارتباطيبعد از آن، ا. رنديگ

ن سال از ين درسها که چندياما ا. رندي بگیيه رفته و درس مالي علمی از حوزه هایکيارشان بود، امکان داشت به ي در اختیشتريب

 گران یلي خی عامه شهریداشت، برايداد و آنها را از بازار کار و کسب دور مي طالب را بخود اختصاص مین اوقات جوانيبهتر

 . ن پولدار بوديان و مالکي شد و مختص فرزندان مالیتمام م

ل امت اسالم بود که به نوبه خود يعه بودند که خود البته عصاره اصي، گل سرسبد امت شیرانينش اي که در بن جوانانيپس ا

 گذراندند که ی کوچک به خواندن و نوشتن می بلوغ را تنها و مفلس در حجره ای شد، سالهای محسوب مین مذهب بشريواالتر

. ع قد علم کننديع عالم تشيط شوند و بر فراز آن قله رفيله و مرجع جامع الشرات ايج ثقه االسالم، حجت االسالم، آيد بتوانند بتدريشا

اي برسند و بقی توانستند به آن مقصد عالی میالبته فقط عده اندک ًا در  ا ي از مدرسه شان در اصفهان، اراک یاني میه 
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ا قرائت در ي یت امامزاده اي، تولی مسجدیشنمازيپ؛ ی و طلبگی کردند تا با ارتباطات خانوادگی میزدند و سعيرون مينجف ب

 .  را دست و پا کنندیقبرستان

ه، مال امام و ي قرار داشتند که به مدد خمس، زکات، فطری و مالی از قدرت مذهبیعه در راس هرمين شيپس مراجع و مجتهد

ران ي مردم ایي قضای و حتیني، دیامور روحشنمازان به يان، مداحان و پيان، قاري از مالی بر لشکریامالک موقوفه و با اتکا

ن علما ي بزرگترید و حتي دیز را ميب بود که از پس پرده همه چينها همه به اذن امام غاي، ایالبته در تئور. تسلط و نظارت داشتند

 .شان بوديحد ايز از اراده بي ناچینده ايتنها نما

بان علما و مجتهدان هميعت بشر است، در ميهمچنان که طب ل د  خ يکه شيپس وقت.  باشدی بوده و میو  ح

ن او و يران آمد و مجلس درس و بحث براه انداخت؛ بي شاه و پسرانش به ای فتحعلشبازيپ که در کربال بنام بود، با یياحمد احسا

البته . ونان، اختالف افتادياز فلسفه ) هيخيش( و طرفدارانش یيخ احساي به خاطر ارادت و استفاده مفرط شیعه محلي شیغالب علما

 از ید نگاه شده و حتيشه بدان با شک و ترديه است، اما همي علمی از دروس خارج حوزه هایونان باستان قسمتيفلسفه و منطق 

امام زمان نبود که يه منجمله ايخيد شيبهر حال، از عقا.  نداشته استی طالب چندان کششی و کسب مرتبه برایت مذهبينظر موفق

 اي ب درنانيد؛ و اي آینکار به کالبد هر که انتخاب کند درمي ایشود، و برايان مردم مدام ظاهر ميهنوز هم از پس هزار سال در م

ان طالب کار از بحث و مشاجره گذشت و به ي، می معنید بين عقايمتاسفانه بر سر امثال ا!  آن ارتباطی شوند برایم" یباب"

د يمثل س( از طالب و علما یتيان اقليد او در مي هم عقایيخ احساي پس از مرگ شیحت. دي کشیاباني خی جنگها وی حوزه ایجدالها

محمد دچار تصورات و يرزا عليراز به نام مي جوان در شیديه، سيخيان طرفداران شيسرانجام هم از م. پابرجا ماند) یکاظم رشت

 . دزيخيبودن  برم" باب "یگردد و به دعوي میالهامات

طه طل س ت و سا رقابت، ًال  معم

 کند تا قصه یان روبرو مي از مالی فارس او را گرفته و با جمعی شود، والی خارق العاده باب منتشر میچون خبر رفتار و ادعا

 مناسب یل و برهانير، نتوانست دليان پي بود و کم سوادتر از آن مالید باب هم که احساساتيس. د و آنان قضاوت کننديخود را بگو

 . نمودیزاري خود بیپس چوب و فلکش کردند و به آن آزار و شکنجه، از دعو. ند آن جمع قرار گرفتشخيارائه دهد و مورد ر

ن ي شناسد، چنی شناخت و نمیامام زمان بوده اند و مرتبه خرافات حد و مرز نم" منتظر"عه پانصد سال يران که مردم شياما در ا

 خواستند، بجوش افتادند و آوازه ی می که نسل بعد از نسل منجیلتک کالغ و چهل کالغ شد و ميپس خبر .  مسکوت نماندیداستان

 ی است؛ که حتی مردم و خرافات فرورفته در ذهنشان تا اندازه ای روانی و نابهنجاریحد درد و رنج روح. د باب باال گرفتيس

البته در اسالم اهل .  شودیدا ميان پريد در ايون، هر سال چند معجزه، نظر کرده و امامزاده جديزيو و تلويامروز هم با وجود راد

لذا، باب در اصفهان ! باشدي باورش از آب خوردن آسانتر میعه خرافاتي شی برایخزعبالت کفر مطلق است، ول نيسنت ا

 . زش داشتنديراز بدرش آوردند و در سپاهان عزيش اسب و سوار فرستادند و از حبس شيدا کرد که براي قدرتمند پیطرفداران

به ) یرزا آقاسيحاج م(رمحمدشاه يع بود و خطرناک، به دستور وزي باب وسید و چون دامنه ادعاهاي خبر به تهران رسیندپس از چ

غ ياما فتنه آغاز شده بود و در نبود باب هم معتقدانش دست از تبل. رزا فرستاده شدين ميعهد ناصرالديجان و نزد وليحبس ابد در آذربا

ن در هنگام مرگ يبنابرا. انشان بود، کارشان روز بروز باالتر گرفتيز در ميب نينفکر، آزاده و اد روشیبرنداشتند و چون عده ا

ر يوز(ر يرکبيت اميان در چند شهر به شورش مسلحانه پرداختند و اگر به درايمحمدشاه قاجار که اوضاع حکومت سست شد، باب
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م ير تصمير کبين شاه و اميمتعاقب سرکوب آن شورشها، ناصرالد. ديرسيد کار فتنه شان به حکومت هم ميبود، شاينم) ديشاه جد

 . ربارانش کردندي تیالدي م١٨۴٩کسره کنند و در يد باب را هم يگرفتند که کار س

 بهاء ینعليرزا حسيو برادرش م) ازل (ی نوریيحيرزا يگر، زمام نهضت بدست مي دی جمعیريپس از قتل باب و سرکوب و دستگ

اوضاع  گرفتيخفافتاد؛ که کارشان م اه و قتل او بدست ) ريرکبيام(ر مقتدر ياما بعد از مغضوب شدن وز.    

! اوران دست زدندين شاه در کاخ ني جهت معدوم کردن ناصرالدیستي تروریان جسور شدند و به حرکتي، باب١٨۵٢جالدان شاه در 

پس فراشان و متعصبان .  گناهشان انداختیجار را به جان گناهکار و بن ترور چون ناموفق ماند، آتش خشم شاه و جالدان قايا

ع يفجا. ن نمودند و هالک کردنديا شمع آجي شکنجه دادند ین وجهيع تري را به شنیگريش مشکوک به بابيگرانديا دي یهزاران باب

 را از هر گوشه شهر با دسته اوباش یباببان يان، اشراف و ادين کشتار در تهران بخصوص اسفناک بود که منجمله دهها تن از اعيا

  ینان که برهنه بودند و در جراحات بدنشان شمعهايب دادند؛ از اي دلخراش ترتیشيو ساززنان و قمه کشان براه انداختند ونما

ذا به وساطت ل. دند و بر حال آن کشتگان دل سوختند و گزارش نوشتندينهمه را ديان ساکن تهران هم البته اياروپائ. افروخته بود

ان به ييان و بهايان، ازلي بابیافتند و کار سرکردگي یي از رهبران نهضت منجمله ازل و بهاء از مرگ رهایس، جمعيروس و انگل

 .دين رسيد در بغداد، قبرس و فلسطيتبع

آرام رًا  ظ و شد انه تر

ک را يشان کاتوليکش از خرافات و سلطه ظالمانه یر هنگفتيف جنبش پروتستان که مقادي توان همردی را نمیگريي و بهایگريباب

شرح حال نهضت باب و . ف، بر آنان افزوده استي سخیان برداشتن پندارهايرا در عوض کاستن و از مينابود نمود، برشمرد؛ ز

ن رکن حکومت يان زمامدار چندييد باب، بهايکصد سال بعد از قتل سيب يت دارد که قريران، اما از آن نظر اهميخ ايبهاء در تار

 ی الجرم منتهی و اقتصادیاسين قدرت و نفوذ سيا. دندي رسیر دولتياست دواي، وزارت و ری صدراعظمیبه مقامهاران شدند و يا

رحمانه، شکنجه و کشتار قرار ي دوباره مورد ستم بیر و غنينان از فقيم، اي آن رژید و متعاقب سرنگونيد گردي شدیبه عکس العمل

 در یند، و دسته اين خود باقي متعصبانه بر دیرانه و حتيشمار همچنان دلي بیحت ظلم هاران و تي از آنها در ایاکنون تعداد. گرفتند

از داشت نه غرق يران در قرن نوزدهم نيافسوس که آنچه ا. ساخته اند" یستميقرن ب"برال و ي لی مذهبیگريي از بهایممالک غرب

 ی و منطقی و روش پژوهش علمینيکرد به سنت واقع بيود، بلکه ري و خلق مذاهب جدیکيزي متافیشه هايش در انديش از پيشدن ب

 . بود

 ريرکبي خان امیرزا تقياصالحات م
در خبر است .  و استعداد فوق العادهی صاحب نبوغ، انرژی بود، ولیک آشپز ساده مطبخ قائم مقام فراهاني خان فرزند یرزا تقيم

کروز که خود قائم مقام ي. داديستاد و به درسشان گوش مي ای رساند، پشت در می اطفال قائم مقام در مکتب طعام میکه برايقتکه و

از پشت در جواب   مانند و آن بچه آشپز جسورانهی از جواب در می کند، همگید و چند سوأل سخت مي آی اطفال می سرکشیبرا

 یوند خوني معرفت و نبوغ به همان اندازه پۀق اشتراک در جوهري از طری، ارتباط عاطفی فضال و دانشمندان واقعیبرا!  دهدیم

 قربان یي فرزند کربالید، بلکه تقي بزرگان دانش پناه، قائم مقام نه تنها از آن جسارت نرنجیکويپس به سنت ن. یز است و قويعز

  .ل نشاندي شاهزاده به تحصیش و بچه هايآشپز را در کنار پسران خو

 قرارها و یسي به خدمت قائم مقام در آمد و مسئول رونوی در پانزده سالگیرزا تقيجان، ميرزا در آذرباي عباس میعهديدر زمان ول

بعد از حرکت قائم مقام و محمدشاه به تهران، . ران قرار گرفتي و مسائل روس و ایان امور داخلي شده، در جریگزارشات دولت
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ن شاه و يکه ناصرالديهنگام. ديرس) رزاين ميناصرالد(د يعهد جدي ولیر نظامي و سپس امیاند و به معلمز مي در همان تبریرزا تقيم

 قائم مقام یهايافت تا خوبي خان فرصت یرزا تقيدند، ميدر تهران بقدرت رس) که حاال شوهر خواهر شاه هم شده بود(ر ير کبيام

 جسورانه از قفس عقب ید بتواند کشور را با جهشيد؛ که شاي جبران نمایراني ایت هاي را در حق تمام بچه آشپزها و رعیفراهان

 .  نجات دهدیماندگ

ات ي از شاهزادگان، حاکمان، مالیمجموعه درهم) اگر بتوان لفظ نظم را در مورد آن بکار برد( قاجار در آنزمان ینظام حکومت

 کوچکتر به ی خود حکومتیز برايعه نيون شي و روحانعلما. نداران بزرگ بودي مسلح و زمی محلیان، خانهايران، نظاميبگ

استي کاتولیسايموازات دولت و مشابه کل م  ثروت اندک مملکت البته همچنان . ب شر

 ارتباطات یان که بواسطه رواج جهی شد، با مختصر تجارتید مي تولیت کوچکتر کاسب شهري و جمعیير روستايت فقيتوسط اکثر

شترش به ي بیدند، قدري نامیم) چرنده(ت ينداران رعيد به آنچه زميرسيرش مين ثروت، بخور و نمياز ا.  از سکه افتاده بودیيايدر

 ی الاقل آزادیان، کاسبان شهرين ميدر ا. انيون و درباريران، روحانين، امير متنابهش به خواني و صد البته مقادیکاسبان شهر

 شدند و از اکثر ید و فروش مين با امالک ارباب خود خري زمیچاره و بيت بي رعی خود را داشتند، ولیو محل زندگانتخاب شغل 

 . بهره بودندی بیحقوق انسان

رفته  ختصر آن ح  ًال ک در اروپا داشتند، که ق

غالبًا  و  پر توقع

ًال عنان حکومت  ع و کرد ر

ات از مردم محل و دادن باج و خراج عمده به ي اخذ مالیي، توانای هم وابسته بود به ارتباطات درباری مناصب مهم حکومتیواگذار

ران، حکام و بهتر از همه به شخص ي، امیبه کار چاق کنان حکومت" انعام"و " رشوه"، " ینيريش"البته رساندن . یحکومت مرکز

  وجهیر متنابهي مقادیشکشيشدن، پ" سلطنه"ا ي" دوله"ن راه عنوان گرفتن و يم تريمستق.  بودی الزامی گرفتن هر مقامیشاه، برا

 ین تر از خود را، و الييب سر پايد تا آنها هم به ترتي تراشیان را ميان سر تمام اطرافس دزدينقد به شاه مملکت بود، که مانند رئ

ک دو ي ینها هم به نوبه خود طي گذاشت، که ایصد همسر و فرزند بجا رش چندي ناپذیري شاه هم با شهوت سیمتاسفانه فتحعل. آخر

بی از شاهزاده هاینسل، لشکر ن اشراف هزار يدا است که ايناگفته پ.  وبال گردن مملکت کردندکار راي هنر و بی  

 !  و مقام بودندیخود، خواهان مواجب و مستمر" افضل" به خاطر نژاد و گوهر یل جملگيفام

ز چون مگس بدور ي هنران نیل مفتخوران و بيه گذار، آن خيان ماجراجو و سرمايش نفوذ سفارتخانه ها و ورود خارجيبا افزا

س خوش ي سفارت انگلیخواست براي میکي.  اجانب صف بستندی و کارچاقکنی داللی حلقه زدند و برایتر و تازه فرنگ ینيريش

 ی دست و پا کند و سومی به سفارت روس دهد و با سفارش آنان شغلی در نظر داشت تا خبریگريرد، دي کند و انعام بگیخدمت

ش ي عیريرکبياما دو سال اصالح و انظباط ام!  بچنگ آوردی فرنگی نعمتی ولیا آن کاال را براين معدن ياز ايدرصدد بود که امت

 . نها را منقش نمودي از ایاريبس

مي خان چهل و چهارساله را وزیرزا تقير نظامش مين شاه شانزده ساله امي، ناصرالدیالدي م١٨۴٨در     

ه آموخته بود، همت ي و روسیالها مراوده و تجربه که در سفرها و مذاکراتش با عثمانر هم بر اساس سير کبيام. ران را به او سپرديا

دوف به مسکو سفر کرده يباي از قتل گری عذرخواهی بود که برایئتي هی از اعضایکيشان يا. ران را تحول بخشدينمود تا اوضاع ا

 بود و از یته مذاکره صلح با عثمانين عضو کميو همچنا. ع روس آشنا شده بودي، مدارس و صنای حکومتیبود و در آنجا با روشها

 ی داخلیر به خواباندن آشوبهاي از وزارت امیميمتاسفانه ن. ده بوديد) ماتيتنظ( اصالحات عهدک اوضاع آن مملکت را در ينزد
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ن يبا ا. ر کرمانان ديلي سلطنت در خراسان و فتنه مجدد اسماعیک شاهزاده قاجار مدعيان، شورش يله بابيگذشت، منجمله غا

 . س، از همان اول در سر داشتي به روس و انگلیران بدور از وابستگيت دولت و جامعه اي تقویر اصالحات خود را برايوجود، ام

ن مسلح و يالت و خواني ای دولت به همکاری را جهت کاهش وابستگی خان برنامه ایرزا تقي کشور، میه دفاعيت بني تقویبرا

ن روش يم را به سربازان جانشين سنت پرداخت مستقياو همچن.  آغاز کردیفه عموميه خدمت نظام وظي بر پایک ارتش مليجاد يا

 ین برايهمچن. نمود، تا مبالغ حقوق ربوده  نشود و سربازان گرسنه به چپاول کشاورزان نپردازند) پرداخت به فرماندهان (یقبل

 به کمک ی ملیس زرادخانه اين گام را جهت تاسير اوليرکبيهمات، امنه اسلحه و ميس در زمي به روس و انگلیکاهش وابستگ

 .برداشت) ايتاليش و ايمثل اتر (یي مستقل اروپایدولتها

شکش را يق رشوه و پي از طرین و مشاغل دولتيدن عناوينه و فاسد خريري دی خان سنتهایرزا تقي حکومت، میل مالي حل مسایبرا

ان را ي گزاف شاهزادگان و درباریهايکنواخت ساخت و مستمرياتها را منظم و يافت ماليوه دريزان و شين مياو همچن. موقوف نمود

 رشد صنعت، دست به احداث یت نمود و برايشکر را حماي، پرورش کتان و نی رشد کشاورزیر نظام برايدولت ام. کاهش داد

 . د زديکارخانجات جد

ر در يروزنامه ام. ان نهادي را بنی و فنین مدرسه علمي به چاپ رساند و اولیلت دویر روزنامه ايرکبيت، امينه فرهنگ و تربيدر زم

. ت کنديق و تقوي را در جوانان تشوی و عالقه علمیت بود، تا حس کنجکاوي عالم بشری و اخبار ترقیجهت اشاعه فرهنگ فارس

رزا ي از میدي جدی بود، تا نسلهای و فرنگیفارسات يم فنون، علوم و ادبيز که هنوز برجاست؛ جهت تعلين) دارالفنون(ر يمدرسه ام

 ١٨٠١( از پنجاه سال قبل یر مذهبي و غید مدارس علمين سنت جديا. دين نماينده کشور را تضميت سازد و آي ها را تربیتق

 . گرفتيت تمام اروپا را فرا مين آغاز شده بود و با موفقيدر برل) یالديم

 از ی عده ای نظارت کرد و حتی شرع نمود و بر کار قضات روحانی اصالح دادگاههار همت بهير کبي هم امیينه قضايدر زم

ن يا. ان و دزدان در امامزاده ها برخاستي جانیبرا" بست نشستن "ین به مبارزه با سنت خرافاتياو همچن. ه نموديفاسدان را تنب

اه خ ک وارد شده بود، به مجرمان امکان ي کاتولیايتالي ا ازی صفوی و تظاهرات مذهبی خرافی از روشهایلين  

 .  از مجازات در امان بمانندیداد تا در پناه اماکن مذهبيم

رًا مانند ظ هم که ت س

ر مادرزنش ين دشمن اميتريقو. ختي با او برانگین گروه قدرتمند را به دشمنير چنديرکبيع اميد و سريافسوس که اصالحات شد

ش مغضوب شوهر سابق خود ياست باز که به خاطر جسارتهاين زن مغرور و سيا! ودن شاه قاجار بيمادر ناصرالد) ايملکه مهدعل(

ده بود تا يو نقشه ها چ ش ببازد، فتنه ها کرده بوديک بود سلطنت پسرش را هم به فرزند خردسال هوويشده بود، و نزد) محمدشاه(

 او داده و یه آشپز نرم شده، تنها خواهرش را به زنن بچيد که مثل موم در دست ايدياما حاال پسر جوانش را م. که ملکه مادر شود

 او و ی به مادرزنش نداشت و مستمریر هم نظر خوشير کبياز همه بدتر، ام! مملکت را هم تمام و کمال به دستش سپرده بود

 .رفتيش نميشات و خواهشهاير بار فرمايانش را بشدت کاسته بود، و زيدربار

 یرزا آقاخان نوري میسه برهبريک گروه فشار و دسي یر نداشت و بزودير کبي با امی دشمنیاافتن متحد بري در یا مشکليمهد عل

ا روز و شب در گوش پسرش خواند که؛ اگر تو يپس مهد عل. ب داد که هم متشرع بود و هم با سفارتخانه ها ارتباط داشتيترت

ر ي امی هم براید؟ آقاخان نوري نمایند و به او اهانت م کی مادرت را قطع می کند؛ چرا مستمری میين بچه گدا چرا خداي، ایشاه
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ر بخاطر ياز آنطرف هم ام. ده استيبان شاه چنان نقشه کشين قرار دارد و با رقي کرد، که صدراعظم با روسها چنیر پرونده سازيکب

ل نادرخان افشار شاه جوان و ب مثي خان عنقریرزاتقيند، مينان بهانه داد که بگويگر فرزند ذکور محمدشاه، به ايمماشات با د

و همه کاره  ب السلطنهينشاند، و البته خودش هم ناي چهار ساله اش را بر تخت میقدرت را از کار برکنار ساخته و برادر ناتنيب

 !شوديم

 یقاخان نورده، فرمان وزارت را به نام آي ترسی آنقدر گفتند و توطئه کردند که شاه هجده ساله هم با غرور خدشه دار شده و قلب

ر روس يران همواره با فرستادن جالد همراه بوده است، سفي ای وزرایخ برکنارياز آنجا که تار. ر را برکنار نموديرکبينوشت و ام

. ر روانه کرديرکبي محافظت امی سوار قزاق را براید، دسته ايم خودش ترسي قدید و بجان آشنايس را دين فتنه عامل انگليکه ا

 .  هم بزنندیا و آقاخان بر آن جوانمرد بهتان روس پرستيمل بدتر باعث شد که مهد علن عيمتاسفانه ا

 بر ی به روس نرفت و در عوض، به عنوان حاکم کاشان و با قول شاه مبنیر بار پناهندگي، زیر با وجود خطر جانيرکبيام

د در ي پلیاير به قدرت، باز هم مهد عليرکبيزگشت امده شاه و باير عقيي نگذشت که از ترس تغیمدت. د شديازردنش، به آن شهر تبعين

ن شاه ينطور خطرناک است و آنطور مقصر؛ که ناصرالديبا آن قرارها گذاشته و ا ن مراوده دارد وير با ايگوش پسرش خواند که ام

گانه دوران را ي قصه رگ زدن و خفه کردن آن یباق. ، دستور قتل آن سلحشور را امضاء نمودی خبری و بیک شب مستيهم در 

 .  استیان وطن پرست باقيرانين کاشان تا ابد به خاطره ها سپرده اند، و داغش تا امروز بر دل ايوار حمام فيدر و د

ت، يمگر قبل از آن جنا! د جواب داد که از ماست که برماستيس و روس بود، بايسه انگلير دسيند کشتن امي گوی که میبه آن عده ا

انداختند؟ مگر نادر پسرانش را کور نکرد؟ يم خان کالنتر را در روغن داغ ني را نکشت؟ مگر ابراهی فراهانمحمد شاه قائم مقام

ا در عهد يها بزرگمهر را به هالکت رساندند؟ آيسيروان هم انگليا در زمان انوشيمگر شاه عباس فرزندانش را بقتل نرساند؟ آ

 به گردن ین شده آن در انداختن هر گناه و تباهياست نفريران و سي ایمعماان هم روسها سورنا را بقتل رساندند؟ جواب ياشکان

 : آوردیل را به بار مي ذیج منفيز کرد، چونکه نتايد پرهياز آن طرز فکر خام با! ستيگانگان نيب

 . هددي نسبت به اعمال و رفتار خود را از دست میريت پذي حس مسئولیراني شوند و ایده نهان مي از دیمجرمان واقع )١

 و استدالل یل منطقيم، قدرت تحلي نسبت دهی خارجیي جادویرزنان افسانه باف به قدرتهايز را همچون پينکه هر چيا )٢

 .مي بگذاریر مثبتينده تاثيم بر حرکات آي توانی کند و نمی را از ما سلب میعلم

، بر یزي ستیل کند، تا ابد به بهانه اجنبر را تحمير کبي همچون امی تواند آزادگان و مبتکرانی که نمی و فکریاستبداد فرد )٣

 .کندي میيده حکمروايمردم از خارج ترس

د به همان يما هم با.  به فکر منافع خود بوده وهستندیگري دینست که آنان مثل هر امپراطوريس اياست روس و انگليت سيواقع

خواهد ينکه شاه چه ميا.  هستندی بدنبال چه مقاصدیيهارويران و در جهان چه نيم که در کشور ايي و با چشم باز بجوینيوه واقع بيش

س  و روس هم البته از يانگل. ران زمان قاجار استي اید معماي است، کلی چه مقصودی و کاسب در پیطلبد و روحانيو دربار چه م

نکه متعاقب ي توجه به ابا. ران استفاده کرده اندياست خود در ايشبرد سي پی برای داخلین کنش هايدن و دخالت در ايق فهميطر

 یربنايافت، بجاست که زينده ي فزای هفتاد سال روندیران برايس در اي، نفوذ روس و انگلیالدي م١٨۵١ر در يرکبيسقوط ام

دًا .ميادآور شويک  مجد ي در خاور نزدین دو امپراطورياست ايس را
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 یرفت تا چهره جهان را برايم بود که مي عظیالب صنعتک انقيک در آستانه يمه دوم قرن نوزدهم، انگلستان آزاد و دمکراتيدر ن

ه يسته را مهار کرد تا به کمک مواد خام اوليم بخار، فوالد و الکتري عظیروهايره کوچک نيآن جز. ديشه متحول نمايهم

پاکستان و از ن مستعمرات هم هندوستان بود که آنموقع از برمه تا يگل سرسبد ا.  بسازدی افسانه ایمستعمراتش، ثروت و قدرت

ف شده و نه يران ضعيه قدرتمند، نه اينبود که نه روسيک ايس در خاور نزديهدف اول انگل.  شدیالنکا تا تبت را شامل ميسر

 خواست و افغان را یران را دوست مي خواست، ایه را دور ميپس روس.  نزنندیزش چشم زخميافغانستان جنگجو به هندوستان عز

 . بل قزاقان ماورالنهر در مقایچون النه زنبور

 ی مترقیروهاي خارج نشده و هدف تزار سرکوب نی و فئودالیک جامعه بسته استبداديه هنوز از حالت يدر همان زمان، روس

 خواستند تا به ی میروسها بالکان را از عثمان. ه بودي همساینهاي و اشغال سرزمیق لشکرکشي و کسب قدرت و ثروت از طریداخل

د ينهمه شايا. ابنديانوس هند بي به اقیران را هم طلب داشتند تا راهي از افغان و این قطعاتيترانه نفوذ کنند و همچنيداه و مي سیايدر

 ! گرمیاهايافتن به دري راه یر بود برايت جاودانه پتر کبيوص

 بمدت ١٨۵٣ست که از مه اين دوره، مطالعه جنگ کريس در اي روس و انگلیاستهاي سی درک عملی برایخين نمودار تاريبهتر

 و یاسيجنگ بر سر نفوذ س. دي را به خاک و خون کشی و عثمانی، فرانسویسي، انگلیصد هزار نفر روسيب به سيسه سال قر

 یم به ناوگان عثمانيه با حمله مستقي کار باال گرفت و روسیان ارتدوکس آغاز شد، وليحيت از مسيه در بالکان به حماي روسینظام

ابند، به تزار روس ي یترانه راه مي کنند و به مدیب روسها بالکان را فتح ميد عنقريديس که ميانگل . آنرا منهدم نموداه،ي سیايدر در

 به ی فرانسه و عثمانیني زمیرويپس ناوگان انگلستان با ن. ده شدي فرانسه متحد لندن هم به منازعات کشیاعالم جنگ داد و پا

 یرويني، تقریت ناباوريمه، حمله کردند و در نهايره کريه و بخصوص شبه جزاي سیايه در دريسواحل و ناوگان روس

 بلند از قدرت و شکوت بر یه اي که بعد از شکست دادن ناپلئون در پنجاه سال قبل، سایلشکر تزار.  تزار را منهدم ساختندیيايدر

ر يتاث.  شدی عثمانیت ارضي بر احترام به تمامی مبنیادد مجبور به قرارديسرتاسر اروپا  انداخته بود، عقب نشست و تزار جد

) تيرع (سرفد بود، که طبقه يع توسط تزار جدي وسیه و اصالحات ارضي در روسیم فئوداليمه هم سقوط رژي شکست کریداخل

ت يحما. توسعه دادد امکان رشد و يع و ابتکارات جديک، به صناي دمکراتیندار آزاد نمود و با اصالحاتي اربابان زمیرا از بردگ

 لندن و ترس آن دولت از نفوذ یک برايت مسائل خاور نزديانگر اهميمه، بي در جنگ کریس از دولت عثماني انگلی و نظامیعمل

خواست که بتواند ي می آنقدر قویز همانند عثمانيران را نيس ايانگل. ران هم صادق استي درک مسائل ایخزنده روسها بود؛ که برا

جاد دردسر يس و متحدانش اي متصرفات انگلی که قادر باشد برای نه چندان قویرد، ولي روس را بگیروي جنوب ن نفوذ بهیجلو

 . دينما

بًا تمام 

 ن جنگ هراتيدوم
دن به قدرت رفتارش يه بود؛ در رس گرفتیس پناهندگيکبار در هنگام خطر از سفارت انگلي، ی نوریرزايد، مير جديکه وزيبا وجود

د که سفارت ي رسیيدها به جايمه جانب روس را گرفت، و مشاجرات و تهديان جنگ کريران در جريدولت ا. با آنان خصمانه شد

، قرارداد صلح با انگلستان و  یي قدرت نمایشاه جوان هم برا. ديک قطع گرديپلماتيل شد و روابط ديا در تهران تعطيتانيبر

س هم بنا بر يانگل. دي به هرات حمله ور شد و برخالف پدرش، موفق به فتح آن گردیالدي م١٨۵۵ده گرفت و در ينستان را ندافغا

دوسال بعد و با . ره  خارک و بنادر بوشهر و خرمشهر را تصرف کرديران اعالم جنگ داد و جزيتش از افغانها، به ايمان حمايپ

Copy Right ©  2008: Arash Monzavi-Kia, Toronto, Canada                                                     
arash-monzavi-kia@hotmail.com                                                                                                                                                            Page 70 
 



 اي کی                                                               آرش منزود تا جمارانيان از تخت جمشيراني مختصر داستان ا–نامه يفارس
 

ز را به روال قبل ي امضاء کردند که همه چیران وانگلستان هم قرارداد صلحيس، اير پار مذاکرات صلح دیمه، طيان جنگ کريپا

انه کشته و معلول ين ميهزاران نفر در ا. ن نداديچکدام از طرفي به هیاز خاصين شاه به هرات باز گرداند و امتياز حمله ناصرالد

 . دد و بعد هم هرات را پس بدهينما" یيجهان گشا"شدند تا شاه جوان 

 به ١٨۶۴، در ی و آرام کردن اوضاع داخلید بعد از اصالحات ارضي عرضه ننشستند و تزار جدیاما در ماورالنهر، روسها ب

 . ه شدي چهارسال، تاشکند و بخارا و سمرقند را تصرف نموده، با افغانها همسای حمله برد و طی مرکزیايف آسي ضعیدولتشهرها

ن شاه که هم از گناه يناصرالد.  وزارت را از دست داد١٨۵٨ از چشم شاه افتاد و در سال ینوربعد از افتضاح جنگ هرات، آقاخان 

شتر خودش به اوضاع و يرنگرفت وبي دوازده سال وزی منزجر، برای نوریتي کفایر متاثر بود و هم از بيرکبيخود در قبال ام

ان ير و کوتاه کردن دست درباريرکبي امی و مدنی اصالحات مالیافت وليکار مدرسه دارالفنون ادامه .  توجه نشان دادیف دولتيوظا

ن ين خط تلگراف بود بي هم به ابتکار خود انجام داد؛ منجمله اولیگريشاه اصالحات مختصر د.  سپرده شدین به فراموشيو متشرع

 کشور را  از یدرت اقتصادران را فراگرفت و قي ای سختی و قحطین زمان خشکساليمتاسفانه در ا. بوشهر، تهران و کرمانشاه

 . آنچه بود هم کمتر ساخت

د به ابتکار و اصالحات در ي از امیدي فرزندان اشراف در اروپا، موج جدیل عده اي جوانان از دارالفنون و تحصیليبا فارغ التحص

ب يمجلس مصلحت خانه ترت و ی دولتیمنجمله، شاه شورا. ز قرار گرفتيق شاه نيران آغاز گشت، که در ابتدا مورد توجه و تشويا

ت ي نگذشت که فعالی چندیول. ئت دولت و پارلمان در اروپا داشتندي با هی بودند، اما مختصر تشابهیداد که اگر چه هر دو انتصاب

زدند، بعالوه يم" ی و برادری، برابریآزاد"رزا ملکم خان که در مجالس بحث خود حرف از يمستقل جوانان روشنفکر مثل م

ن شاه وحشت زده از تظاهرات مردم و يناصرالد. ز متوقف نمودين موج دوم اصالحات را ني زده تهران، ایقحطشورش مردم 

شاه . رزاملکم، دوباره مرتجع شد و تمام اصالحات را متوقف ساختيم) فراموشخانه (ی فراماسونریتهايمنزجر از شبنامه ها و فعال

 و ی، برابریار را فراماسونها با شعار آزادير آن ديه بود که بداند؛ انقالب کبخ خوانديدانست و تاريجوان آنقدر زبان فرانسه م

 از شاه ی نان خواهی برا١٧٨٩ سال ی قحطیس بودند که طي محرکه آنهم مردم شهر پاریروي انسانها آغاز کرده بودند و نیبرادر

پس شاه شورش تهران را با زور سرکوب کرد، در ! اشدشتر از آن بود که قابل تحمل بيا بيتشابه قضا. ختنديابانها ريو ملکه به خ

 به فرانسه را هم برگرداند، تا مبادا ی شاگردان اعزامیحت. د نموديرزا ملکم خان را به خارج از کشور تبعيفراموشخانه را بست و م

بًا  . توقف نمودمي تقر١٨۶٠ دهه یران را طي در ایر تحوالت اصالحيا مسين قضايا. رندي و انقالب بگیدرس آزاد

ل  ط بًا دهسال

مًا از 

 رالدوله سپهساالرياصالحات مش
کشيتقر و ن شاه شورش تهران را فراموش کند و آن خاطرات تلخ را با تعدد زوجات، شکار وحش و يد تا ناصرالدي 

 یدن تحوالت عثمانيده دوباره به اصالح مملکت و ديو گرم چش، شاه سرد یپس در چهل سالگ. ن سازديگزي جایحات درباريتفر

ران و توسعه ي این مسافرت که باعث بازشدن چشم شاه به اوضاع مناطق مرزيا. عالقه مند شد و عزم سفر عتبات و بغداد نمود

ر و يرکبي امیپروردههابود، که از دست ) رالدولهيمش (ینيرزاحسنخان قرويرش ميد، عامل خي در بغداد گردی عثمانیونظم نسب

 آرام  و یر، طبعياما برخالف ام.  آموخته بودیک در روس و عثمانيپلماتيق مناصب ديطري را مستقیاسي مسائل سیمانند و

 مختلف یک کشورهايپلماتيست سال سفارت در مسکو و اسالمبول و معاشرت با مقامات دي بیمصالحه جو و صبور داشت، که ط

) ماتيتنظ(شرفت بغداد را تحت برنامه اصالحات ي آن بود که پین شاه به عثمانيرالدوله از سفر ناصرالدي هدف مش.شکل گرفته بود
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رالدوله يت سفر آنچنان شد که شاه درهمان بغداد مشيموفق. رفت، به شاه نشان دهديش ميا پيتانيفه و طرح و نقشه بريت خليکه با حما

 افتاد یران بدست فردياست دولت اين بار ري اولینگونه برايبد. پهساالر و صدراعظم نمودرا سمت داد و در بازگشت به تهران، س

کاريکه تقر عمر  .  مآب شده بودی خود را در خارج گذرانده و به اصطالح فرنگی  بًا تمام

و.  شاه که مخصوصًا

ه اش در قبال دربار انير، جنبه مالحظه کارانه و روش مصالحه جويرکبيرالدوله با تحوالت دوره امين تفاوت اصالحات مشيمهمتر

 نمود تا کارها را یران اصالح طلب قبل از خود اطالع داشت، سعي از سرنوشت وزیرالدوله که به خوبيمش. و سفارتخانه ها بود

ر يرکبي توان مثل امیس نميان روس و انگلياو معتقد بود که در مبارزه قدرت م. ش ببردي در داخل و خارج پیبدون دشمن تراش

پس طبق تجربه دوازده ساله اش در اسالمبول که . ش داشتيا و اتريتالي ثالث مثل ای از کشورهاید کمک مؤثري امطرف ماند ويب

ق ي کشور از طریشرفت اقتصاديد خواهان پير جدي و لندن شکل گرفته بود، وزی دوره اتحاد عثمانیمه و طي کریمتعاقب جنگها

 . دي گردیسيه گذاران انگليجلب سرما

 یت مدنيها و مسئولي مکتوب و مشخص حدود آزادی پرداخت تا به صورتیيرالدوله به نوشتن قانون جزاي، مشیيانه قضيدر زم

. کنواخت بکار گرفته شوندي صالح و یين کشور در مراجع قضايس عدالتخانه دست زد تا قوانين به تاسيهمچن. ن شودييافراد تب

 همه فهم و مطالب ی را با خطیر، روزنامه دولتيرکبيبه سنت ام.  نمودیاردي مدرن خریزات نظاميوضع ارتش را بهبود داد و تجه

 .ران را احداث نمودين خط راه آهن اي به چاپ رساند و اولی اطالعات و دانش عمومیآموزنده برا

د ير جديدشمنان وزدر ابتدا، . ديرالدوله تراشي مشی دشمن برایانه روانه، باز هم عده اي بود و میجيکه تدرين اصالحات با وجوديا

رالدوله و گروه غرب يدن مشي که با به قدرت رسیانيدربار. ون محافظه کاري و روحانیان سنتيسه گروه بودند؛ روسها، دربار

ون ي از روحانیدسته ا. دند تا او را بد نام کنندي دربار کوشیق زنان شاه و نوچه هايره قدرت بدور افتاده بودند، از طريان از دايگرا

رالدوله و ابداعات ي از مشیيدهند، به مخالفت و بدگوي مردم را از دست میت مدني زدند قدرت قضاوت و رهبریه حدس مهم ک

ن اعتراضات مقاومت نمود، تا مسئله انحصار يستاد و در مقابل ايش اي دوسال پشت صدراعظم خویاما شاه برا. ش پرداختنديغرب

 .ش آمد و سفر به اروپايتر پيرو

 طول ی قدر١٨٧٢ در سال یسيه گذار انگليتر سرمايوس رويران به بارون ژولي در ای اقتصادیت هاي انحصار فعالیعطاقرارداد ا

اما انحصار .  اروپا شدندی قرارداد راهی بعد از امضایرش کمي    وز را به خود جلب کندید تا توجه عموميکش

 کشور، یعي از تمام معادن و منابع طبی آن حق کامل بهره برداریصدراعظم و شاه طرا ي نبود که پنهان بماند، زیتر قصه ايرو

 یحت!  هفتاد سالیگانه داده بودند؛ آنهم برايک تبعه بيکجا به ي را ین بانک مليس اولي تاسیاز ساختن سد، جاده، راه آهن  و حتيامت

ع انحصار و ي، دامنه وسی خارجیه گذاريور توسط جلب سرما کشی آبادانیم برايرالدوله بگذاريت مشينرا به حساب حسن نياگر ا

 هم ١٨٧٣سفر پنج ماهه آندو به اروپا در سال . دادي فروختن کل مملکت را میل بودند که بويض و طويطول زمان آن چنان عر

 . د بر علت شديمز

ک سال بود که جنگ فرانسه و آلمان تمام ي. د کردنی میزيرزاملکم خان از لندن برنامه ريسفر به اروپا را سپهساالر از تهران و م

ران ي از شاه ای رسمیيراي جشن و پذیي به برپایي دولت اروپا٩ اروپا دوباره باز بودند، اما متقاعد ساختن یني زمیشده بود و راهها

 به مهارتها و  طاقت فرسا بود کهین حال فشرده، کاري و در عی آنچنان طوالنیات مسافرتيب دادن جزئيو همراهانش و ترت

 شاه گذاشته بود تا همه ی برایا ماراتن مسافرتي یرالدوله انگار کالس اروپاشناسيمش. از داشتي نی فراوانیاسيارتباطات س
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واقع. ندي را ببیش و عثمانيا، اتريتاليس، ايک، انگلستان، فرانسه، سويه، آلمان، بلژيد در روسي جدیشرفتهايپ  یاه

اما همسر . ش و عشرتيان سران کشورها بود و نه عي در میابي حاصل کردن و دوست یيع، آشنايدن صنايديمسافرت حق

ن سفر را ي کرد و به تهران بازگشت تا داغ ایيرالدوله دعواي شاه که البته در حجاب بود، از همان مسکو معذب شد و با مشیسوگل

آن به   . هر دو بگذارد ب

رًا هدف  ظ

قتًا 

دل  عدًا 

ًال  چه ق د، اگر

ًال به  ع گانه افتاد، منجمله ارتش که

مثًال

شاه و مدتًا دربار را  انحصارات

ده از يتهران حول همسر حسود شاه جمع شدند، که افسرده و نگران از راه بدر شدن شوهر خود بود و زخمدمخالفان سپهساالر در 

ن محور هم آن سه گروه مخالف جمع شدند؛ سفارت روس و وابستگانش که يحول ا! رالدولهي، مش"بچه دالک" آن ی هایي اعتنایب

ون محافظه ي مآبان از دست داده بودند وروحانیت فرنگيوذ خود را در موفق که نفیميان قديدند، درباري دیا ميتانير را همراه بريوز

ن يرش، ايتر و نبودن شاه و وزيخبر انحصار رو. افتندي ی را موجب کاهش قدرت خود میشه ها و ابتکارات غربيکار که رونق اند

 .رنديند و فتوا بگيه صادر نمايسند و اعالميرو داد تا شبنامه بنويگروه را ن

 ی او و حتی خواستار برکناریرش روبرو شد که همگيه وزير عليک موج نامه و استشهاد و تکفير همان بدو بازگشت، شاه با پس د

تر يرالدوله برکنار شد و هم قرارداد روي هم مشیده بود و در اندک مدتيفاي دل آزار بازشوين پيمقاومت شاه در مقابل ا! شتر بودنديب

 .ن شهر و آن استان بود تا درگذشتيافت و در حکومت ايگر وزارت نيه ، سپهساالر داز پس آن واقع. ديباطل گرد

 فروختن ی سفر شاه به اروپا بود و دومیاول.  دو سنت ناپسند گذاشته شده بودیرالدوله، بنايت مشيمتاسفانه با وجود حسن ن

آبير جدين السلطان وزيام. ن مخارج آني تامیانحصارات برا ب  شناخت، اما ی دربار بود و اروپا را نمی باشیدارچ 

!  کسل کننده به موزه نباشدیک سفر آموزشيس خوش بگذراند که مثل ين شاه در پارياهل حال بود و بلد بود چگونه به ناصرالد

ن قطعه يشه دادن ااد گرفتند و هر کدام با نقي را یدالل" هنر" زود یليز و درشت سفارتخانه ها هم خيان و وابستگان ريدربار

. ان برسديا شود و هم پورسانت آقايشان مهي ای سفر بعدی به سراغ شاه آمدند، که هم ارز خارجیاز معدني و آن امتیانحصار

 جلو بزند و سهم یگري مملکت از دین حراج عموميک طرف در ايس هم به دست و پا افتادند که مبادا يسفارت روس و انگل

.  خواستند و برعکسی در قبالش میکيها يسي شد، انگلیک روس داده مي که به یپس هر انحصار. د ب خود کني را نصیبزرگتر

بري بیروهاي از ارکان کشور به دست نیاريجه آن شد که بسينت م گارد قزاق تحت امر روسها ي 

 . ديها رسيسيمبدل شد، و حمل و نقل و بانک که به انگل

 جنبش تنباکو
سالمت اطفال و ) ونيناسيواکس (یه کوبي ما. ر مثبت هم گذاشتي مردم تاثید از غرب البته بر زندگيع و خدمات جديورود صنا

 را ید و چاپخانه ها دامنه اطالعات عموم بخار بر تجارت و مسافرت افزویهايش داد، راه آهن و کشتيشانس زنده ماندنشان را افزا

شان بازتر ي اشتهایل کردند؛ حتيف و مي  ع    حیاما متاسفانه پول حاصل از اعطا. دنديگسترش بخش

 یتها حکومیان در کنار فروش سنتيازات به خارجيفروش امت.  هم نمودندی دولت را مجبور به اخذ قروض خارجیشد و به زود

 یکيه گذار قرار گرفتند که ين دو گروه سرمايجه، عامه مردم در فشار ايدر نت. گرفتيران مقتدر صورت مين و امياستانها به خوان

شکش يکرد تا مبالغ رشوه و پي می سعی درآورد و دومیع و مصرف کننده شهريازش را از صناي امتی خواست پول پرداختیم

 حکومت یخ تحت بهره کشيشه تارير جامعه، که البته هميالجرم اقشار فق. ت بستانديارع و رع را به باج و خراج از زیونيهما

ز با خواندن روزنامه و يکه چشم و گوش مردم نين در حاليا.  توسط اجانب بودیدند که بعضي دی را میدي جدیبودند، حاال فشارها
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ران ي در ای قابل توجهیشار بود، اما هرگز شورش دهقانن فيشتري تحت بیيت روستاياگر چه جمع! اخبار فرنگ باز شده بود

ن فالت ي ای کشاورزی در کانونهایتي روستاها و عدم  وجود تمرکز الزم جمعید در پراکندگيمعاصر رخ نداد، که علت آن شا

 مجاور یان روستاهاي در می به نوبه خود موجب تفاوت در رفتار و سنن، لهجه و زبان حتین پراکندگيا. خشک بوده است

ر يران به مرور تحت تاثي ایکرد و اکثر شهرهايتاب رشد مش  داشت بایت شهريمه دوم قرن نوزدهم، جمعياما در ن. ديگرديم

 . ک فرهنگ غالب درآمدنديک زبان و ي ها به ینوشته ها، وعظ ها و سخنران

 شاه در مقابل یوزگي دری و حتیوجه به وابستگبا ت!  دادندی خود را از دست میه وجودياز آنطرف، شاه و دربار هم داشتند توج

 دربار و ی هایاشي شد او را به عنوان عامل استقالل کشور و مدافع حدود و ثقور مملکت قبول نمود؟ خبر عیگانگان، چگونه ميب

ن يمه آگاه اي نیت شهري جمعیپس برا. ن و مذهب به سلطنت مستبد قاجار ببخشدي مدافع دی توانست چهره ای اروپا هم نمیسفرها

 ی در فکر اصالح زندگیگر حتينها ديد تحمل کرد؟ اي بایهي آمد که وجود شاه و زور و ظلم حاکمانش را به چه توجیش ميسوال پ

 یردستان راضيلذا نه ز.  کنترل مردم شهرها نداشتندی برایگريمردم هم نبودند و بجز قدرت فراشان و چوب و فلکشان، اهرم د

 یس مستوليان بر مردم روزنامه خوان و شبنامه نوي دادند، و نه ترس جالدان و تفنگچی نشان میت و رهبرين کفابودند، نه باالدستا

 .  ساختی شورش و انقالب آماده میط را برايط محين عوامل و شرايمجموعه ا. بود

 کشت، فروش و صادرات یحصاراز اني امتین شاه، جنبش تنباکو بود که به علت اعطاي در زمان ناصرالدین شورش مردميمهمتر

 بابت انحصار تنباکو به شخص شاه داده بود یاز که مبلغ هنگفتيصاحب امت. ا آغاز شديتانيک تبعه بريآن کاال به مدت پنجاه سال به 

را  ی درنگ مشغول به کار شد و بازار تجار و کاسبان سنتی پرداخت، بیه و سهم سود مي به عنوان کراید مبالغيو هرساله هم با

رزاملکم خان و هم در داخل توسط شبنامه يخواهان هم از خارج کشور توسط روزنامه ميآزاد. مت ها را باال برديمختل نموده، ق

د جمال وابسته به گروه اخوان يس. ن انحصار شدنديک به مقاومت و مبارزه در برابر اي، مطلع و تحرین اسد آباديد جمال الدي سیها

 یني دیشه هايخواه اما با اتکا بر ري و آزادی بود مخفیرزاملکم، دسته ايم) اخوان سازندگان(وه فراماسون ن بود که مانند گريمسلم

ز صورت يراز، تهران و تبري در شیي، شورشهایالدي م١٨٩٠نان در يک ايبه تحر. ک انقالب فرانسهي دمکراتیو نه شعارها

 در یاما اسدآباد. د در عراق فرستادنديف و آزار کردند و سپس به تبعيز توقيد جمال را نيگرفت که با زور فراشان مهار شد و س

 . دا کرده بود، به مبارزه خود افزوديان پي که از رفتار دولتینه اي با کیز آرام نگرفت و حتيآنجا ن

 و ی زور داخلن و شرافت امت در مواجهه بايت مشترک آنان در قبال حفظ دي مسلمانان و مسئولید جمال که معتقد به برادريس

 به ی هم نامه ایرازيت اله شيآ. ديعه در عتبات کمک طلبي شی بود، به حربه فتوا متوسل شد و از مراجع روحانید خارجيتهد

 یاما نامه مؤثر نبود، چون شاه پول هنگفت. رفت و از او داد خواستي که بر مردم مین شاه نوشت، در جلب نظر او به ظلميناصرالد

 یرازيت اله شي تحت نام آیي فتوایالدي م١٨٩١پس در . س زده بودياکو گرفته و آنرا به خرج سفر سومش به پاربابت انحصار تنب

ستادند و کار به يه اين قضيعلما و روشنفکران تهران هم پشت ا!  نمودیدر تهران منتشر شد که مصرف تنباکو را به کل حرام م

سفارت روس هم که مترصد ضربه . جه معکوس دادينبار نتي کردند که ای تندفراشان با مردم. دي کشیشورش و محاصره ارگ دولت

زم بر ي از شورش مردم هیبانياز تنباکو اعالم کرده بود، با پشتيس بود و از دو سال قبل مخالفت خود را با امتيزدن به منافع انگل

ا م .  پرداختیرازيت اله شيد جمال و آيت سي ح آتش افزود و علنًا به
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. ستندي جنبش بای بخاطر شدت احساسات مردم، آنها هم نخواستند جلویک به دربار وارد شد ولي نزدیا از در مذاکره با علماشاه ابتد

دن مندرجات آن يجه عکس داد و مردم از شنينوشت که نت) یانيت اله آشتيآ(نده او در تهران ي و نمایرازي به شیزيد آميپس نامه تهد

 شاه و حرمسرا هم مصرف تنباکو متوقف شده بود و ی در اندرونیحت! ش آمدي پی کشیسي انگلاز

، شاه به ناچار قرارداد انحصار تنباکو را لغو ی و ناآرامیريک ماه درگيبعد از .  کردیان هم چاق نمين شاه قلي ناصرالدی برایکس

جنبش تنباکو !  بردیر استقراض خارجياز شد، که دولت را به زيره خسارت به صاحب امتيون ليليم ميکرد و مجبور به پرداخت ن

 خود یروزي بود، با پیان ناراضي از درباری گروهی و حتیون مردميخواهان، مسلمانان روشنفکر، روحانيکه حاصل اتحاد آزاد

 .  را به مردم دادیافتن استبداد سلطنتيان يد پاينو

مجددًا شورش کردند و حرف 

ور  ب ج و ًال بر اصفهان ع ود که ل السلطان  نشان

ًال بر  برنده هم معم

 شاهن يترور ناصرالد
 پرشور بنام ینه شاه را به دل داشت، تا آنرا به جوانيد را فراموش نکرد و کي و تبعیري دستگی هرگز رنج هاید جمال اسدآباديس

بار  دریانتهايات و خي و شرح جنایدجمال مبارزه با استبداد و اجنبيردست سيرزا رضا که زيم.  منتقل نمودی کرمانیرزا رضايم

ن ي بود و شرح شکنجه ها و شمع آجی ازلیاو از قبل باب.  داشتین شاه دل پرخوني هم از ناصرالدیگريرا آموخت، از جانب د

ن ها اضافه نمود ي را به گناه زجر و آزار قره العیرزا رضا جرم مملکت فروشيپس م. کرديه خود پنهان مير پوسته تقيکردنها را ز

رفت تا پنجاه سال يم دست داد که شاه قاجار ميارت حرم شاعبدالعظيت هم در هنگام زيموقع. نوشتو حساب شاه را واجب القتل 

ر يخ اخين دوره سلطنت در تاري ترینصورت هم طوالنيبد!  ترور شدی کرمانیرزايرد؛ اما به گلوله ميسلطنتش را با مردم جشن بگ

 نبوده که در زمانش الاقل ظاهر مجلس و یرانيچ رهبر اين شاه، هيبعد از ناصرالد. د و هم عمر استبداد آشکاريران به سر رسيا

 .  وجود نداشته باشدیدولت انتخاب

نو کشيبزرگتر.  ماندی حکومت برجایسه پسر  مقتدر و مدع" ديشاه شه"از  م   ب   ظ

 از یب السلطنه که حاکم تهران بود و در ظلم و جور تنها اندکيزا ناريکامران م.  از مادر قجر نبودی داشت، ولیطاني شیسلطه ا

. فيض احوال بود و ضعي مریجان را داشت وليعهد که حکومت آذربايرزا ولين ميبرادر بزرگش بهتر، و باالخره مظفرالد

 کهب کارها را داد يت ترتياز رساند و آنچنان به دريعهد در تبريتلگراف خبر مرگ شاه را اول به ول) ن السلطانيام(صدراعظم 

 و ماند صدراعظم کسالي تا ن السلطانيام ، خدمت نيا بواسطه .ديرس قاجار به سلطنت یالدي م١٨٩۶ در اشکال یب ن شاهيمظفرالد

 .گرفت لقب هم اتابک اعظم

) زيرزا در تبرين ميظفرالدرميوز(ن الدوله يو ام) ن السلطانيام(ان اتابک ي قدرت مین شاه به بازيسلطنت مظفرالد اول  چند سال

ا.  آنین صدراعظم بود و مدتي ایگذشت؛ که زمان ن وام يشتري توانست بیک مي شد که کدامین ميين اساس تعيو

 شاه! ت هم البته پاک بودين. ه گذاران ماجراجو بفروشدي را به سرمایاز انحصارين امتيا فربه تريرد و يس بگيرا از روس و انگل

 . از داشتي نیس بهره مند نشده، ارز خارجي پاریسالونها ده بود و ازيچاره چون هنوز اروپا را نديد بيجد

ران را تحت يستم ايخ قرن بي، تا تاریياي استرالیام دارسيلي رفت بدست ویالدي م١٩٠١ هم در ی انحصاری از آن قراردادهایکي

از اکتشاف و استخراج و صادرات نفت يد و شانزده درصد از سود حاصله، امت به مبلغ چهل هزار پونیدارس. شعاع خود قرار دهد

 در ینه اکتشاف و بخاطر بد اقبالير بار هزي زیبعد از ورشکست شدن دارس.  مدت شصت سال بدست آوردیران را برايجنوب ا
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اه ي سی از طالیي بهتر، امپراطوریگذاره يزات و سرمايد و با تجهيا شرکت او را به مفت خريتانين چاه موفق، دولت بريافتن اولي

 !ديسه با مستعمره اش در هندوستان گرديبرپا ساخت که قابل مقا
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 ستم و عهد حاضريران در قرن بيا: دفتر سوم

  انقالب مشروطه-١
ارات مطلق حکمفرما بود که مانند تمام شاهان قبل از خود، در استفاده و ي با اختیف ولي ضعیران شاهيستم در ايدر آغاز قرن ب

 ین اسالم بود، که حتين و قواني، تنها عامل محدود کننده شاه ، فرامیاز لحاظ قانون.  باز داشتی از امکانات مملکت دستیبهره ور

شان يت شاه بودند و زندگيدر عمل، تمام مردم کشور رع.  گرفتندیده ميا ندي نمودند یر ميران به دلخواه تعبيز دربار و اميآنها را ن

خواست شاه هم البته اول بر رفاه حال خودش قرار داشت، سپس خانواده . و سهمشان از ثروت جامعه وابسته به خواست او بود

ران هم يد و مختص ايرسي که سابقه دوامش به هزاران  سال مین نظامي چنیدارياپ. اتي و آنگاه خادمان دربار و حاکمان والیسلطنت

کنند ي مسلح نظم دلخواه  خود را برقرار میرويحاکمان مطلق با ن.  استیل عملي و تحمیه فکري توجیروينبوده است، محتاج دو ن

 .دي نمایه ميز حق آنان به حکومت را توجين) مذهب غالب( اجتماع یو باورها

 انگلستان قرن هفدهم و فرانسه قرن هجدهم، معادله قدرت مطلق شاه و مذهب برهم خورد و تعادل خود را از دست داده، به در

ر دولت منتخب شد، و در فرانسه سلطنت را ي و حقوق بگیفاتيک مقام تشريل به يا شاه تبديتانيدر بر. ديل گردي تبدیحکومت پارلمان

 ی و جنگ داخلیزيق با خونرين تحوالت عمي ایهر دو.  دادندیس جمهور و مجلس انتخابيه رئ آنرا بیان برداشتند و جاياز م

 سلطنت، حکومت یم نظاميمضاف بر سقوط رژ! دي کشیک نسل از مردم آندو کشور را به تباهي یزندگيهمراه بود، که تقر

.  مردم را از دست دادی خود بر زندگی نفوذ معنو ویب شد و اعظم  قدرت پوليز در هر دو کشور تخريک ني کاتولیساي کلیمذهب

دارتر بوده است و توانسته چند قرن يسا متعادل تر و پاي به مراتب از حکومت مطلقه شاه و کلی غربی سبک اروپاینظام انتخاب

البته الزم به تذکر . ند کیت و اقتدار طيد را، که هر سالش به اندازه چند دهه عهد باستان ماجرا دارد، با موفقيخ  پرآشوب جديتار

، حق انتخاب تنها به مردان طبقه متوسط و باالتر داده شد و سالها تالش و ی غربین مدل دمکراسي ایري شکل گیاست که در ابتدا

 . دا کنندي پی و حق رایاسير هم شعور سي الزم بود تا زنان و طبقات فقیاسيمبارزه س

بًا 

ر مثًال

ًال پاپ م را جدا نمودند تا

رًا با ظ و زد س محدود را و افکار د

 ملت و یع قدرت، رايه توزيونان باستان بوده، که بر سه پاي یروم و روش انتخاب ی از جمهوریدي تقلی غربیبه اجمال، دمکراس

ک نفر، ي کشور در دست ی باشد، چون اگر تمام قوای واجب میاسي سی حفظ آزادیع قدرت برايتوز. د استوار استي عقایآزاد

ئ  ی در هر رای طوالنی مدتهایرهم زنند که برا بی توانند چنان نفوذی باشد، آن فرد و گروه طرفدارش میس جمهور انتخابي 

 ی آموخته است تا قوای غربی هایس و فرانسه مدرن به دمکراسيو انگل ونان و روم باستاني یاسيلذا تجارب س. روز گردندي پیريگ

گر هم، دو ي داز طرف. گر جدا کننديکديرا از ) دادگاهها و قضات (یيو قضا) مجلس و پارلمان(، مقننه )دولت و ارتش (یياجرا

ث کلی و مذهبیاسي سیروين انتخابات را قبضه کند و زمام امور ) فتوا(ک فرمان يک نتواند با ي کاتولیساي  

ک حزب يا ينصورت شاه، پاپ ير اي است؛ در غی معنیده بيان و عقي بی مردم بدون آزادیبعالوه، انتخاب و را. رديرا بدست بگ

اه راينتشار عقا تواند ایم ا    . دي مردم، حکومت مستبدانه نمای    

ن ي تالشها شده و خونها به زمیدن به دمکراسيدهد که اگر چه در راه رسي جهان دوم و سوم نشان می به کشورهایمتاسفانه نگاه

م ي دانیکه مي نبوده و با وجودین امر مستثني هم از ارانيخ ايتار.  محرومندی انتخاب واقعیخته، هنوز اکثر مردم از آزادير

 شده، یش ممکن است، هر بار که تالشي و آزاد اندی مردمیروها و ابتکارات تنها بر اساس حکومتي نی و باروریشرفت واقعيپ
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کصدساله بعد، يافات ران معاصر است که با وجود انحريخ ايخواهانه در تارين تالش آزاديانقالب مشروطه اول. ناموفق مانده است

 . نتوانسته ظاهر مجلس و انتخابات را حذف کندی حکومت حفظ کرده و از مستبدان کسی خود را بر شکل ظاهریر قويهنوز هم تاث

 ن شاهيمظفرالد
ن يمردم هم در ا. فروختي می گذاشت و حتیداد، به وام ميه مي خود کراید هم مانند پدرش مملکت را چون اموال شخصيشاه جد

س ي که در اسالمبول، تفلیير روزنامه هاياما تحت تاث! دندي کشیمات شاهانه را ميد جور تصمي نداشتند و بای و نظریچ رايان هيم

ن رفتار ين مشاغل با ا از مخالفت روشنفکران، شاعران و صاحبای، موج)لياز جمله اختر و صوراسراف( شد یو باکو منتشر م

 .خودسرانه شاه شکل گرفت

 ی هنگفت گرفت برای وامی از دولت تزار١٩٠٠ک بود، در سال يکه با روسها نزد) ن السلطانيام(ر اول شاه، اتابک اعظم يوز

چ دولت يهران از ين شد که ايشرط هم ا. سي از دول روس و انگلیز و درشت قبلي ریوامهاه ي تادن مخارج شاه و دربار ويتام

بازپرداخت وام هم قرار شد از محل درآمد گمرکات !  بانک روسیگرورد و به اي تا دهسال وام نگیگريد

) ژوزف نوس( گمرک یکيس بلژيه، رئياست گردش به روسين سي ایدر راستا.  شدی اداره میکيد باشد که توسط مشاوران بلژيجد

.  بخشدیرا فزون) یمثل چا (یسي را کاهش دهد و مبالغ مربوط به اقالم انگلی روسیات بر کاالهايهم مامور شد تا تعرفه و مال

 وام اول خورده یدو سال بعد هم که پولها. ی دادند به دارسیالدي م١٩٠١ا هم انحصار نفت جنوب را در يتاني ساکت کردن بریبرا

ًا افزا گرفت و گمرک هم مجبیديشد، دولت دوباره از روسها وام جد ع   بازپرداخت . ش دهدي   

ر ي مردم و کسبه که زی قوز شد، برای قوز باالین شاه همگي مظفرالدیي اروپای و سفرهای و مخارج دولتیوامها و عوارض گمرک

 و از پس سرکوب شورش مردم انه رو بودياتابک م. زدند" نان خواهانه" ارزاق دست به شورش و تظاهرات یبار کمبودها و گران

 را به چوب و فلک ید، تا مردم ناراضير گردي وز١٩٠٣ن الدوله ظالم در يپس او از کار برکنار شد و ع. امديگرسنه تهران برن

گر انقالب يه از ژاپن و دي شکست ناوگان روسیکين، يخ ساز و جنجال آفرين الدوله همدوره شد با دو خبر تارياما حکومت ع. ببندد

 !شروطه در مسکوم

نصورت عمًال برود در ي

را مجدد ها رفه و ت عوارض شد تا ور

ًا 

 قدرت و ی خود بود و حتیياي و آسیيگان اروپايدن همساير در حال بلعي ناپذیري سیه چون خرسيستم، روسي قرن بیدر ابتدا

ک را تصرف کرده بودند؛ در يروسها در غرب، فنالند و لهستان و حوزه بالت.  کندیرير هم نتوانسته بود جلوگي کبیايتانياست بريس

 یاير کرده و بر تمام آسيجان را تسخي از آذربایمير نفوذ خود داشتند؛ در جنوب، قفقاز و ني را زین و  رومانيا، اوکریجنوب غرب

ظاهر! رفتنديش مي و کره پین و مغولستان و منچوريره ساخالي شبه جزیانه بجز افغانستان سلطه داشتند؛ در شرق هم به سويم

و سرکوب " کافران"د فتح ممالک يي ارتدکس را هم در تایساي کامل کلیبانيود، که پشت دوم نبیکاليز جلودار تزار مستبد نيچ چيه

 یه در مقابل ژاپن تازه وارد به رقابتهاي که روسیالدي م١٩٠۴تا سال .  داشتیداخل"  ني دیب"خواهان يروشنفکران و آزاد

 .  قرار گرفتیاستعمار

کا مراوده ي در اروپا، با آمری دوم قرن نوزدهم و همزمان با انقالب صنعتمهيست، درني زی کامل میژاپن که قرنها بود در انزوا

 ها نه تنها مستعمره ین مختصر خارج است، ژاپني که بحث آن از حدود ایليبه دال. دا کرد و از الک خود خارج شدي پیتجار

د به کار زدند يرا آموختند و در صنعت و تول ی نشدند، بلکه خود تمام اکتشافات و اختراعات انقالب صنعتیي اروپایا کشوريکا يآمر

اما ژاپن . افتيوه سلطنت مشروطه ي خارج شد و شیز از حالت فئودالي ژاپن نی دستگاه حکومتیحت. ک شبه راه صد ساله رفتنديو 
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 گاني به همسای ژاپن مشغول دست اندازیپس امپراطور.  داردی محدودیعير کوچک است و منابع طبي از جزایمجموعه ا

 . قرار گرفتی روسها در منچوریاروينجا بود که روي خود شد و در ایني و چیواني، تایفتر کره ايضع

 یاي ناوگان خود را از دریالدي م١٩٠۴ ها مطمئن بود، در یياي ها در شکست دادن آسیي روس که از قدرت اروپایامپراطور

د و ين ناوگان هفته ها بطول انجاميحرکت ا.  آن فرستادیذ نوپا جنگ با ژاپن و خرد کردن نفوین، برايک به آنطرف کره زميبالت

 بودند، که ناگهان تلگراف یوحش" زردپوستان "یافت خبر نابوديه با خنده و اعتماد به نفس کامل منتظر دريارتش و اشراف روس

ها ييخ معاصر، اروپاين بار در تاريل اویژاپن ناممکن را ممکن ساخته بود و برا! دي تزار رسیياي دریرويبت بار انهدام کامل نيمص

 . خودشان شکست داده بودیرا در باز

ن ي خونی ارتدکس به انفجاریساي و کلیجه پنجاه سال اختناق تزاري در داخل کشور شد و نتیانهدام ناوگان روس باعث حرکت انقالب

 و حکومت مشروطه ی به قبول پارلمان انتخاب مجبور١٩٠۵س و ارتش در مقابل مردم درماندند و تزار در سال ي پلیروهاين. ديرس

 . ديگرد

مت را هم ي شکست و جرات باالبردن قی داشت کمر کسبه را مید که عوارض گمرکي به تهران رسیز وقتيجان انگين اخبار هيا

هران فعال شده  که در تی مخفیانجمن ها.  زدندی شالق مین الدوله مغازه داران را به  جرم گرانفروشينداشتند، چون فراشان ع

را هم ) ی و بهبهانیيان طباطبايآقا(ن ي دو نفر از مجتهدیباني پشتین الدوله ظالم متحد کردند و حتيبودند، مردم را حول مبارزه با ع

حاکم هم . نبار که فراشان معتبران بازار را به چوب و فلک بستند، کسبه شورش کردند و مقاومت نمودنديپس ا. جلب نمودند

 یم برنميدند از مقابله مستقيخواهان هم که ديآزاد.  را مجروح و مقتول کردیت معترض انداخت و تعداديا به جان جمعن ريمامور

ن الدوله از يفراشان ع. م تحصن کردندي روشنفکر در حرم شاعبدالعظی علمای پرداختند و به همراهیوه مقاومت منفيند، به شيآ

. ن چندهزار شدندين به جرات مردم افزود و متحصنير حرم را ننمودند و ايت کثيعترس خرابتر شدن اوضاع، جرات حمله به جم

 . س گمرک راي حاکم تهران، صدراعظم و رئی خواهند و برکناریم" عدالتخانه"د که ينان به شاه رسي ایتقاضا

اما تابستان .  آرام گرفتیدر احقاق حق مردم موافقت کرد و اوضاع قی برای با عدالتخانه به عنوان مرجع١٩٠۶شاه در زمستان 

. شه خشک سازندي دست زدند تا درخت فتنه را از ریاسي سین و گردانندگان انجمن هاي به بازداشت  فعالین دولتيهمان سال مامور

 در قم یگري هم تحصن دی و بهبهانیيان طباطبايآقا.  کشته شدندیختند و جمعيابانها ري هم دوباره به خیدر مقابل، مردم شهر

س که با مشروطه خواهان يان تهران هم در سفارت انگليبازار.  از مردم و طالب شرکت کردندیريب دادند، که عده کثيرتت

 پرشور ی هاین تحصن با سخنرانيا! ديست هزار نفر رسين جماعت به بيک هفته بعد تعداد ايکرد، تحصن کردند و ي میهمدرد

 قرار یاسيغ سي، توده مردم تهران را مورد آموزش و تبلیت آزاديک و در نهايزدافتند از ني همراه بود که فرصت یاسين سيفعال

ن شاه که يمظفرالد.  و مجلس منتخب مردمین حکومت مشروطه بود با قانون اساسينبار درخواست مخالفان و معترضيا. دهند

ن الدوله يع. نديردم را قلع و قمع نما خواستند میر حرف تندروان و طرفداران روس نرفت که ميف احوال بود و خوش قلب، زيضع

ر ي مشروطه، ناباورانه استبداد کبیانقالب مردم. س مجلس را امضاء نموديمنفور را وادار به استعفا کردند و شاه هم فرمان تاس

 !ران را شکست داده بوديا

 سال و صاحب ملک و ٣٠ ی باالیانري آن تمام مردان ایط. ديب شاه رسيه و به تصويک ماه تهيقانون انتخابات مجلس در عرض 

 به زنان محدود بودن آنان در یعلت ندادن حق را. محروم ماندند) تيرع( ني زمیافتند، اما زنان و مردان بي یمستغالت حق را
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عی و اجتماعی کاریزندگ ار ي اختیز و بي تمیت هم بيرع.  آمدندیفه و ناقص العقل به حساب مي   ع  شر 

م .  دهندیدند که آنها به حرف اربابان و به دلخواه آنان راي ترسیان مي بود و شهریم  بود به یک انقالب شهري 

 .د را کسب نمودندين سهم در قدرت جديشترينها هم بيان و ايون و بازاري روشنفکران، روحانیرهبر

ض عًا و رفًا متاسفانه که  بود

ًال ع انقالب مشروطه

وقتًا به مدارا  محافظه

بخصوص  (یي اروپای نمونه های گذاشت و از روی به نوشتن قانون اساس١٩٠۶ز يين دستور کار خود را در پايد اوليمجلس جد

 نمود و قدرت او ی و انتخابی نظام دمکراسیرفتن و اجراي سلطنت شاه را مشروط بر پذین قانون اساسيا. طرح آنرا نوشت) کيبلژ

 قرار ی مذهب در قانون اساسان وي بیآزاد. است دولت با صدراعظم منتخب مجلس و مورد قبول شاه شدير. را محدود ساخت

گاه مذهب ي جای گنجانده شد، ولیاست در قانون اساسين از سي دیيجدا. افتندي یندگي و نمای هم حق رایني دیت هايگرفت و اقل

 حقوق طبقه متوسط یدر مجموع، قانون اساس. ن مخالف آن ممنوعيد و قوانيد گرديي کشور تاین رسميز به عنوان ديعه نيش

رساندیون و شاه را در تعادليوحانن، ريشهرنش ق ين توافق و مدارا هم بدان لحاظ بود که شاه رقيا.   کارانه، م

ح نمود و يک هفته قبل از فوتش توشي و یالدي م١٩٠۶ن روز سال يالقلب قبل از رحلتش امضاء کند؛ که او هم جوانمردانه در آخر

 . بر کار خود گذاشتیکيان نيپا

 ريشاه و استبداد صغيمحمد عل
 یز حکومت داشت و از انجمن هايکه در تبر) رزاي میمحمدعل(عهد مستبد ي، دست ولی فرمان مشروطه و قانون اساسیبا امضا

 بر تخت سلطنت ی به قانون اساسیگند وفادارک آن شهر متنفر بود، بسته شد و ناچار به عنوان شاه مشروطه و با سويدمکرات

 داشت و یزاري، از آزادگان و اصالح طلبان بیت روسير بود، اما طبق تربيرکبي مرحوم امید اگر چه نواده دختريشاه جد. نشست

 .  آن استفاده کندیف و نابودي تضعید تا از اختالفات درون مجلس برايمترصد گرد

 و یت اله ها بهبهاني مانند آیعده ا. م نموديندگان را به سه گروه تقسيرعت ظاهر شد که نما بسیدتيدر مجلس هم اختالفات عق

 یربناي و زی که به زمام کشور نظام دهد و قدرت مالی شان عبارت بود از دولتیاسيبودند و هدف س) انه رويم (ی اعتدالیيطباطبا

 یدوم گروه اجتماع. جاد شودي ایمان مقتدر و متنفذ منازعه ا آنرا بهبود بخشد، بدون آنکه با شاه و دربار و حاکیاجتماع

م مجدد ي قدرت، بهبود اوضاع جامعه با تقسیک مهره بيل شاه به ي خواستار تبدیدرعمواوغلي زاده و حی تقیبرهبر) ستياليسوس(

 خواهان محافظه کار بودند گروه سوم مشروعه. عه بودنديون متمول شي و روحانین، و کاهش قدرت حاکمان مقتدر محليثروت و زم

عه باشد و يز شيد مجلسش نيعه باي گفتند؛ مملکت شیخواهان مي کنترل دمکرات ها و آزادی، که برایخ فضل اله نوري شیبرهبر

 یز مثل عليخواه و مذهب گري آزادیاسين سينان فعاليا. د کننديين تايد مجتهدين را هم بايد براساس شرع باشد و تمام قوانيحکومت با

 ! دانستند و قتلشان را واجبیل را کافر و مرتد مير خان صوراسرافين و جهانگياکبر دهخدا، ملک المتکلم

خواست يجناح چپ و روشنفکر م.  درگرفت١٩٠٧ در تابستان ی مجلس اول بر سر اصول متمم قانون اساسین منازعه داخليمهمتر

ه از يموارد اختالف بر سر استقالل قوه قضائ. ديت نمايهمه اقشار را تثب یب و مذهیاسي سیهاين متمم را اضافه کند تا حقوق و آزاديا

جناح . د بودي مطبوعات و ابراز عقای اطفال، و آزادی براینير دي و غی حقوق بدون توجه به مذهب، مدارس اجباریه، تساويمجر

 ید مورد بررسين مجلس باي بر آنکه تمام قوانی را طرح نمود مبنید، که ماده ايشنهاد مضطرب گردين پيمشروعه خواه آنچنان از ا

 حاکم، مشروطه خواهان تنها توانستند یگريعي در مقابل شیانيبخاطر ضعف بن. رديعه قرار گي شی روحانیک شورايب يو تصو

 یمجتهد نمد از يخ فضل اله که معتقد بود عامه مردم بدون تقليش. د منتخب خود مجلس باشدي بایي کذای بررسیشرط کنند که شورا
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ن شاه، در حرم ين شرط نرفت و به سبک اعتراضات دوره مظفرالدير بار ايرند و طهارت کنند، البته زي وضو بگیتوانند حت

. ق نمود که مطالب مخالف مشروطه خواهان انتشار دهديت کرد و تشويخ را حماي شاه هم شیمحمدعل. م متحصن شديشاعبدالعظ

د در مجلس شورا حق يان معتقد بايعي است، تنها شیر اسالمي غیته داد که آن متمم قانون اساس بود، نوشیخ هم که مرجع مقتدريش

 ین نظر داد که آزادياو همچن.  باشدیعه دوازده امامين مذهب شيد بر اساس موازيز باي داشته باشند و تمام مصوبات مجلس نیرا

 !ذهب و مخالف علما باشد، مردود است و ضد اسالمر ميد مغاي تواند منجر به انتشار عقایمطبوعات از آنجا که م

 نمود و ی خودداری متمم قانون اساسیرو گرفته و بهانه بدست آورده بود، از امضايخ فضل اله نيشاه که از مقاومت شيمحمد عل

 انجمنها و ه نمودند و افراديمشروطه خواهان هم به دست و پا افتادند و اسلحه و مهمات ته.  مجلس کردیليد به تعطيتهد

 و مستقل از شاه ی ملین مسئله مطرح شد که ارتشي ای مجلس حتیدر بحثها. ز گشتنديتجه" خانه ملت" دفاع از یطرفدارانشان برا

گرفت که با ترور صدر اعظم ياوضاع داشت حالت انقالب فرانسه را م. ديل دهند تا از حقوق عامه مشروطه طلب دفاع نمايتشک

 در یترور اتابک که در ظاهر مشروطه دوست شده ول.  امضاء نمود١٩٠٧ز يي را در پایمم قانون اساسد و متياتابک، شاه ترس

 صورت گرفت که عضو ی مسلح با نقشه قبلیانه رو مجلس بود، توسط فردين اهرم شاه جهت اعمال نفوذ بر جناح ميتريعمل قو

ن ي از اولیکيس بود و يل کرده تفليکرد که تحصي اداره میلدرعمواوغين انجمن را حيا. بود) ان ملتييفدا(کال يک انجمن رادي

 . راني ایست هايکمون

دو ماه بعد، مجلس .  شدندی نبرد بعدی برایافت، اما هر دو طرف منازعه مشغول آمادگي آرامش ی متمم، اوضاع تا حدیبا امضا

در مقابل، . د نمودي را به خارج از کشور تبعیخواستار کنترل و نظارت  بر مخارج دربار شد و دو نفر از شاهزادگان استبداد

 یبرا" یشورش مل" اوباش و قمه کش را به عنوان یر نمود و عده ايرا دستگ) ناصرالملک(ر منتخب يشاه هم نخست وزيمحمدعل

مشروطه طلبان اما . ختنديابانها ريخ فضل اله هم با افراد شاه همدست شدند و به خيمشروعه خواهان ش.  مجلس شورا فرستادیليتعط

 . که طرفداران خود را مسلح کرده بودند، جانانه از مجلس دفاع نمودند و شاه دوباره عقب نشست

لذا پس از .  تواند مجلس و مشروطه را شکست دهدی قاطع نمیشاه نشان داد که جز با قدرت نظامي ها به محمدعلیياروين رويا

 ناجوانمردانه، یبدستور شاه در حمله ا. ز نموديت آمي موفقی حمله ا١٩٠٨ن خت تا در تابستاي نقشه ری دوم، شش ماهینيعقب نش

ندگان يکه نماييتا جا ن سبک اسلحه را به توپ بست؛ي، مجلس شورا را محاصره کرد و مدافعیاخوف روسي لیگارد قزاق برهبريبر

از . د و زندان فرستادندي را به تبعیشتند و جمع را شکنجه دادند و کینان را سپس به باغشاه بردند و عده ايا. ر شدنديم و اسيتسل

خ فضل اله هم يمشروعه خواهان و ش.  محبوس شدندی و بهبهانیيان طباطبايدند و آقايل بقتل رسين و صوراسرافيجمله ملک المتکلم

ر ي را که کوتاه بود و صغ از استبدادین سرکوب دوره ايا. ن ها نمودنديد و تحسييشاه را تا" کافران"به ذوق آمدند و بر کشتار آن 

 . نمود نام گرفت، آغاز

 شاه اکثر یروهاياگر چه ن.  جانانه کردیز مقاومتي تبریخواه مثل اصفهان و رشت هم بدست مستبدان افتادند ولي آزادی شهرستانها

. مقاومت ادامه دادند ستارخان و باقرخان به ی برهبریست نفريک گروه کوچک بيا کشتند، اما يطرفداران انجمن ها را گرفتند 

 یمان آورده، حاال توان و سلحشوري ایت بشرّي و حریغ و آموزش انجمن ها به آزاديز بودند که توسط تبلياران شهر تبرينها از عيا

گر هم يز آنقدر دوام آورد که محالت ديک محله تبرين گروه کوچک در ياستقامت ا. ده بودندين مقاومت ناباورانه بخشيخود را به ا

 . ن مشروطه خواه افتاديد و اعظم شهر به دست مجاهديرتشان جنبيغ
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.  نمودیجاد قحطيز فرستاد، که شهر را محاصره کرد و اي مجهز بر سر تبرین الدوله ظالم را با سپاهيشاه متوحش شد و عيمحمدعل

 شرکت ید تا در آن مبارزه ضد استبدادز آوردني قفقاز و ارمنستان، رو به تبریجان و حتيخواهان سرتاسر آذرباياز آنطرف هم آزاد

ستها ياليو سوس) گروه باقرخان(ها يخيت شيون حماي مدیادي ستارخان، بحد زیز به سرکردگيز انجمن تبريت آمي موفقیداريپا. کنند

ش يترل خو و شاه پرستان را شکستند و شهر را در کنی کمر انجمن مشروعه خواه محلی خشن و قاطع انقالبیکهايآنها با تاکت. شد

 نفر ۴٠٠دند و حدود يجان رسين آذربايز به داد مجاهدين) پرم خانيگروه  (ی ارمنی قفقاز و داشناکهایال دمکراتهايسوس. گرفتند

 .الن اعزام داشتنديار و گي مسلح را به آن دیانقالب

مًال بدرآیرفت تا آنقدر بحراني اوضاع م  براه افتد که منافع روس و یمام خوند و حي   

 یز بردارد و به قانون اساسيپس سفارتخانه ها به شاه فشار آوردند که دست از کشتار و محاصره تبر. س را هم با خود ببرديانگل

ان به خواهيل آزاديز، سي و شکسته شدن محاصره تبریالدي م١٩٠٩جان در بهار ي به آذربایسپس با ورود ارتش  تزار! گردن نهد

در .  بسمت تهران فرستادندی سپهدار تنکابنیگر برهبري دیام کردند و لشکريمردم شهر رشت هم ق. جانب تهران روانه شد

 مسلح ی مشروطه خواهان شتافتند و گروهیارياست در تهران داشتند، به يد حکومت و ري که رهبرانش امیاريل بختياصفهان هم ا

ک مجلس موقت ين مشروطه به تهران، ين مجاهديک هفته پس از ورود اي.  تهران نمودند صمصام السلطنه روانهیبه فرمانده

ندگان مجلس يق کننده  قتل و شکنجه نمايه گر و تشويخ فضل اله که توجيش. ه فرستاديد در روسيشاه را خلع کرد و به تبعيمحمدعل

 .ديردخته گيبود هم در مقابل همان ساختمان بمباران شده، به دار مجازات آو

شاه و دربار کا زمام امور از دست شود که

حق  ًال  که ع

عًا   وا ا

 مجلس دوم
آنموقع . ب السلطنه ساختيشاه را بنام احمد شاه به سلطنت رساند وعضدالدوله قاجار را هم نايمجلس موقت پسر خردسال محمدعل

ون و محافظه کاران يش را اعتدالي اعضاتيانتخاب شد که اکثر) دوم(د يانتخابات مجلس هر دو سال بود، لذا سال بعد مجلس جد

و ) ونياجتماع(ار آوردند؛ اما جناح تندرو ي بسی مالکان و اربابان شهرستانها، رایباني و پشتیت مالينان با تقويا.  دادندیل ميتشک

  .ها شديريم گيکطرفه شدن مباحثات و تصميافتند، که مانع از ي پر تحرک یتيز در مجلس اقلين مشروطه نيمجاهد

نبود که يمسئله ا. ران تنگ کرديخواهان اين المل افتاد که عرصه را به آزادياست بي در عرصه سین دوران، اتفاق مهمي ایدر ط

 یبرا! گر متفق شدنديکديبا ) آلمان(د اروپا ي جنگ، از ترس ابرقدرت جدی و حتیس بعد از هشتاد سال رقابت، دشمنيروس و انگل

 خود در شمال و جنوب ی برای مناطق نفوذ مشخصی قراردادیب نزند، آنها طيمناسبات دو دولت آسران به يآنکه رقابتشان در ا

حاکمین قرارداد استعماريا!  دولت مشروطهیمرکز را هم گذاشتنند برا" سخاوتمندانه"ن نمودند و ييران تعيا  یت مليم 

ر ير قرار داشت تا دامنگيل استبداد صغي تا مدتها تحت شعاع مسایولد ي امضاء گرد١٩٠٧ برد، در تابستان یر سوال ميران را زيا

 . مجلس دوم شد

ل ي نبود که مسایگر شاهيبا سه سال مبارزه، استبداد قاجار سرنگون شده و د. مجلس دوم دوره سرنوشت ساز انقالب مشروطه بود

.  بودی باقیاري سواالت بسی رسانند ولیروزيرا به پخواهان توانسته بودند انقالب يآزدا. مملکت و جهت حرکت دولت را امر کند

تمامي کند؟ آی خونها برپا میروزيو جنگ قدرت پس از پ"  خورد؟یانقالب فرزندان خود را م" دانستند که یون ميا انقالبيآ ق  

 و ١٩٠۶س از تحصن سال يگل فعال سفارت انیبانيادش به پشتير زيا مقادي از حرکت آگاهانه مردم بود ی انقالب ناشیهايروزيپ
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 ین اساسين قواني تری توان مترقی مین سادگيا به همي داشت؟ آی بستگ١٩٠٩ز در يت سپاه روس در شکست محاصره تبريحما

مثًال  سواد اجرا شود؟ير و عقب افتاده، با نود و نه درصد بيک کشور فقي کرد و انتظار داشت که در یرا کپ) کيبلژ(اروپا 

را  ّس و محمد مصدق السلطنه د حسن 

عًا متمدن  وا را متمدن کشور ک

 یبان و روشنفکرانيدار کند و اديرا ب) طالب جوان و دارالفنون رفته ها( از طبقه باسواد یتوانسته بود که بخشانقالب مشروطه 

تربي، سیني، عارف قزویزدي یچون دهخدا، فرخ د؛ اما توده مردم همچنان در يت نمايمدر 

ن بزرگ بسر يادت خانها و مالکينده مجلس را داشتند، تحت کنترل و سيا و نمیشهرستانها که اعظم را!  بودندیخبريخواب ب

 توانست در یاثر قرنها خرافات و جهالت را مشروطه نم. ابدي توانست به مجلس راه ی میبردند و از آن مناطق، کمتر روشنفکريم

اضافه بر .  نداشتندی و استقالل ملی آزاد،یم قانون اساسي از مفاهیده درستيهم ا" مشروطه خواهان" اکثر یسه سال پاک کند و حت

 !نها، کشور هم ورشکسته بوديا

چ، ي که در خزانه مملکت نگذاشته بود هیشاه، پولي محمدعلین شاه و  جنگ داخلين شاه و مظفرالدي ناصرالدیخت و پاش هاير

ت و يحاکم"ت ين خودشان، با رعايماب ١٩٠٧نها هم بر طبق قرارداد يا. س بدهکار کرده بوديکشور را تا سالها به روس و انگل

م ي، پست و تلگراف تقسیرانيالت، کشتي، تمام منابع درآمد شمال و جنوب کشور را از گمرکات، ش"راني دولت ایت ارضيتمام

رم الج.  قاجاری قبلیشمار دولتهاي بیا در جنوب مداخل را ببرند و بزنند به اصل و فرع وامهايتانيکردند؛ تا روس در شمال و بر

، بانک یجاد ارتش ملينه ايد را هم نداشت؛ چه برسد به هزيه جدي اندک نظمی پول مواجب فراشان دولت و اعضایمجلس دوم حت

ميمارستانها، راهها و خالصه آنچه ي، کارخانجات، مدارس، بیمل ق  یز هم مثل گرسنگيچ چيه.  کندی    

 !  اندازدیگر نميکدين م را بجاي دوستان قدی پولیو ب

در خارج مجلس هم . ان محافظه کاران و تندروان آغاز شدي، مبارزه قدرت م١٩١٠از همان اول کار مجلس دوم در زمستان 

گر و يکدير نبود، به جان ي عشای هایالتي و ایاران شهريسواد عير منسجم و بي غیشتر از گروه هاي بیزيمشروطه که چ"  ارتش"

 یز از آن بيران ني اتفاق افتاده است و ایخيت انقالب در هر تجربه مشابه تاري شدن رهبریقطب.  تهران افتادندبه مال مردم شهر

 و شاهزادگان یي و طباطبایت اله ها بهبهاني آیانه روان به رهبريقدرت در داخل مجلس به دست محافظه کاران و م. ب نماندينص

ن را تخته ي مجاهدیس شد، تا دکان الت بازي تاسی با انظباطیه کوچک ولي هم نظمدر خارج مجلس. ل کرده و ثروتمند افتاديتحص

 . افتي خاتمه نیزينکارها هم بدون خونرياما ا. دينما

) ت و اشرافيروحان(ون يو اعتدال) د دمکراتيحزب جد(ون ين اجتماعي بیبا حذف مشروعه خواهان، در مجلس دوم تضاد اصل

را دور بزنند و " ی صنعتیبورژواز"بودند، طرح داشتند که مرحله " ز شدنيه نشده خواستار موغور"دمکرات ها که . شکل گرفت

نه فاضله يک مرتبه به مدي را یران عقب افتاده و فئودالين، اي قلع و قمع آخوندها و متمولیعني" یطبقات ارتجاع"با حذف 

 و ترور را آموخته بود، حاال به یارت و تجربه بمب سازز و تهران، مهيحزب دمکرات که در مبارزات تبر! سم برسانندياليسوس

 ی به مجلس دوم بود که ستونهایمين ضربه عظيا.  را بقتل رساندیت اله بهبهاني آیشرميت بي در نهایون افتاد و حتيجان اعتدال

عامل . رت زدن بلد نبودنددن و چيان کشي جز قلیندگانش کاريگر نماي دادند؛ و اکثر دیل مي تشکیي و طباطبایش را بهبهانياصل

د او به اسالمبول ياز مجلس و تبع)  زادهیتق(س تندروان ي اخراج رئیترور به طور قطع شناخته نشد، اما آنقدر دانسته شد که برا

 . هم افتادین انقالبين ترور، دولت مشروطه به فکر خلع سالح مجاهديپس از ا.  باشدیکاف
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ره ي، که صاحب ت)باغ اتابک(ن السلطان ي هاشان رفتند به قصر امیليخواستند، خياقامت م ی برایين که با فتح تهران جايمجاهد

فدا)اتابک اعظم(بختش  انج  مسلح که حاال دشمن ین گروههايا. ترور شده بود) یمواوغلدرعيگروه ح(ان ييتوسط

شان باال ي نظمیکار ب.  شدندیر مي محل درگیگر و اهاليکدي کردند و با ی گشتند، مست می هدف در شهر می نداشتند، بیمشخص

 طراز اول بود، دستور داد که تفنگداران مستقر در باغ یکه خود مجاهد) پرم خاني(ه يد نظميس جديگرفت و مجلس دوم به رئ

شد؛ که منجمله ستارخان را  ی و برادرکشیزي، خونریه متاسفانه باعث بدنامين اقدام نظميا. اتابک را خلع سالح کند و از آنجا براند

 .الزم بود که مملکت را اداره کند" فقط"، مجلس ١٩١٠ت در کنترل تندروان در تابستان يحاال با موفق. ل نمودي و علیز زخمين

من   قبًال  تندروان 

و  علنًا درخواست انحالل آن و تحمل نبود

علنًا  و رسانده بود، ت و شمال کشور به قدرت و را در

 ین هر دو فقره تالشين اي تامیمجلس دوم الحق که برا. ت و درآمدياز دارد؛ امني نی اداره مملکت به دو اهرم اصلی برایهر دولت

 الزم به تکرار یادآوريجهت . س قرار گرفتير انگلي منافع خرس روس و شینکار رودرروي متاسفانه در ایجسورانه نمود، ول

ران ي خواست فقط حاکمان و امیه ميران، روسيدر شمال ا. ران را بسته بودنديمومت اين نطفه قين دولتي ا١٩٠٧است که با قرارداد 

ازات اتباع روس نظارت و ي انحصارات و امتین بازپرداخت وامها و اجرايست بر تامي بای؛ که منديا دوستدار خود را ببيوابسته 

دن مقامات مستقل ي داد، تاب دیر دوست را پول و اسلحه ميزد و عشايا که پشت هم چاه نفت ميتانيز بريدر جنوب ن. ت کننديحما

ن مهمانان قلدر، ي با ایياروير ممکن بود که بدون روي هم غ دولت مشروطهیاما برا.  را نداشتیت دولت مرکزي و فعالیرانيا

 به ی مستقل ژاندارمریرويس نين، مجلس دست به تاسيبنابرا. دين نمايران تامي ایر مرکزي و درآمد الزم را از کویت مليحاکم

 .زد) مورگان شوستر( ها یيکايه به مساعدت آمري ها و وزارت مالیکمک سوئد

ض حکام يآنان خواستار تعو. ش گرفتي نسبت به دولت و مجلس دوم در پیوضع بوضوح خصمانه اه مين دوره، روسيدر ا

شان قابل يد ژاندارم براي جدیروين نيهمچن.  بودندی می که دوست و معتمد حکومت تزاریجان و خراسان شدند، با افراديآذربا

تحک  روس به ین درخواستها قبول نشد، امپراطوريکه ايوقت. تندگارد قزاق را داشيم بري   

ران شوند و در شمال و غرب کشور ي وارد ایر قانونيه، بطور غيد در خاک روسي قاجار و برادرانش اجازه داد تا از تبعیمحمد عل

 .  ر تدارک لشکر کننديان عشاياز م

 صادر کردند و با پول ی، دولت و مجلس نوپا اوراق قرضه عموم١٩١١ قاجار در تابستان ین حمله گستاخانه محمدعليدر مقابل ا

 چون ی و شاهزاده فرمانفرما و با افسران قابلیپرم خان ارمني ین ارتش به سرداريا. دنديه دي تهی با انظباطیآن، ارتش کوچک ول

اما متاسفانه . دي نمای متواریزاره تي قاجار را دوباره به روسی متجاسر را شکست دهد و محمدعلیرويرپنج توانست نيرضاخان م

 .  تر و جسورتر نمودین شکست تنها روسها را عصبانيا

.  خطرناک بود١٩٠٧ قرارداد ی گذاشتند، برایران را مي استقالل ایه شوستر که داشتند سنگ بناي و مالیاقدامات مجلس، ژاندارمر

 متمرکز ساختند یيکايفشار خود را بر مورگان شوستر آمر ١٩١١ز ييکنواخت کردند و در پاياست خود را يس هم سيروس و انگل

 ی قاجار را به نفع خزانه ملیان و همدستان محمدعليسه چينبود که امالک دسيگناه شوستر ا. شدند" یهودي"و خواستار اخراج آن 

دری قویک گروه ضد روسيف کرده بود، يتوق م     مورد تجاوز روس و    حک

ا، روسها در يتاني بریپس با توافق و همدست.  نوشتی خارج مقاالت افشاگرانه میران در روزنامه هايس به کشور مستقل ايانگل

 .   شان شدندیلشکرکش" حق الزحمه" خواستار اخراج مورگان شوستر و پرداخت یماتومياده کردند و با التيرو پيالن نيگ
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 اشغال یماتوم، به روسها بهانه دلخواه را براي رود، با رد التیشرمانه اين درخواست بير بار چنيانست ز تویمجلس دوم که نم

 نشان دادند که بدنبال یت براستين دو والي هم در اشغال ای تزاریروسها. ز، فراهم آورديجان و تبريالن و سپس آذرباي گیمابق

 دار برپا کردند، و مجلس دوم و ی کامل چوبه های شرافتینان با بيا. ان بودنديراني و عزم استقالل طلبانه ای انقالبیروهاي نینابود

 یماتوم روس را مياگر اولت.  قرار گرفتندی بحرانیتيب السلطنه ناصرالملک در موقعيدولت صدراعظم صمصام السلطنه و نا

 ی و استقالل نوپا را خفه میس آن آزاديوس و انگل کردند، ریرفتند، به دست خود انقالب را متوقف کرده بودند و اگر قبول نميپذ

 . نمودند

د طناب دار را ي گفتند چرا بای مثل مدرس میعده ا. جه درگرفتي نتید روس در مجلس دوم روزها بحث بيماتوم جديبر سر الت

 بدون یک جوريا ته هي خواستند با بحث در جلسات و کمیمورتاش ميم؟ گروه محافظه کار مثل تياندازيخودمان گردنمان ب

ج کند و بجنگد و ي بود؛ مملکت پول نداشت که ارتش بسیيربنايالبته اشکال کار هم ز. رنديط روس را بپذي کامل، شرایزيآبرور

حاال . نديگانه برآي بیور هم بتوانند از پس قواير غيراندازان ماهر نبود، که عشاير و تيگر آن مبارزه ساده سواران دليجنگ هم د

 یمتر  توانستند هزارهزار جوان دالور را از فاصله چند صدی آمدند و میس  با توپ و مسلسل جلو مي روس و انگلیمن نظايماش

 .ل کننديبکشند وعل

 ١٩١١ن هفته سال ي شود، در آخری مجلس خرد میمي تصمی روس و بی وحشیروهايان فشار نيد دارد در ميدولت مشروطه که د

ماتوم يل نمود و سرخودانه التيه تعطيز عمر مجلس دوم مانده بود، به ناچار مجلس را به زور نظم ایکه هنوز چند هفته ايبا وجود

 خراسان و مشهد را هم با بمباران شهر و حرم امام رضا نابود ی تا مقاومت مردم انقالبیان تزاري جانیول. رفتيروسها را پذ

ن حمله و تجاوز يجه اينت. دندي و قتل نکشیزيختند، دست از خونرران نسايک کمربند امن در شمال ايال خودشان ينکردند و به خ

 . نده شدي دهسال آیران براي و اشغال ایت عمليموميس، شکسته شدن کمر مشروطه و قيت بار روس و انگليجنا
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 ت و اشغاليمومي ق-٢
، ی، مهاجران ارمنیس، عثمانيران به طور متناوب تحت اشغال روس، انگلي از ای عمده ایهابخش٩٢١ تا ١٩١٢از سال 

. د شدي دچار انشعاب و تبعیل گشت و حتيجان تبدي بی به شبحیدولت مرکز. وخ عرب استقالل طلب قرار گرفتيان کرد و شياغي

 یکي اول و انقالب بلشویس بعد از جنگ جهانيس و انگلرو"  بزرگیباز"د تنها بخاطر آن بود که يد شايه نگرديران تجزينکه ايا

 . رودي میه انقالبي ثبات، تکه تکه بخورد روسیف و بي ضعیراني دانست که ایا ميتانياز سر گرفته شد و بر

 عمًال ١

سو هزادگان قاجار افتاد که ش ًال به دست زمام امور کا

عمًال روسها بر 

ل  س هزار هر ده بًا

بًا رشد ک

 یچ زمانينقدر هست که در هيا. ن مختصر خارج استيب و مشقات مردم آنروز از عهده اين دهسال و طومار مصايات ايشرح جزئ

بعد از انحالل مجلس دوم، !  و کشتار را تجربه نکردندیجان آن گونه قحطيران و بخصوص مردم آذربايخ معاصر، ملت اير تارد

اد ا  س مذاکره کنند و چرخ ي دانستند تا با روس و انگلی می داشتند و زبانیم 

 حکومت ی حفظ ظاهری ماند که فقط برای مسلح باقیرويران حدود ده هزار نفر نيا" ارتش"از . دولت را لنگ لنگان بگردانند

ا بر خوزستان، بوشهر، فارس و يتانيالن، مازندران و خراسان حاکم بودند و بريجان، گيآذربا.  کردیت ميتهران کفا

 . بلوچستان سلطه داشت

س ي و ضد اشغالگر را در مناطق تحت نفوذ روس و انگلی انقالبیروهايده بودند و نقش نمشروطه خواهان تندرو از دولت خارج ش

ن قابل تحمل نبودند و به صورت گروه کوچک ي دولت شازده ها و خوانیون هم برايانه روها و اعتدالي میحاال حت.  کردندی میباز

 بدنبال مشاغل پرنفوذ و پولساز بودند و کمتر یداران حرفه ااستميگروه حاکم سلطنه ها، دوله ها و س. درآمدند) ونيسياپوز(مخالف 

 . ران شدير اي هم دامنگیبت جنگ جهانيم، مصيط وخين شرايدر ا.  و استقاللینگران مشروطه، آزاد

 ر اوليجنگ جهانگ
ز را بدوش ي مرفه و صلح آمی بهتر و زندگید جهاني آغاز شده بود، نو١٨٧۵ در اروپا که از سال ی و صنعتیانقالب فرهنگ

 ی اطفال در کشورهای، عمر افراد و بقایدنيه آب آشاميون، واکسن ها و تصفيزاسيکروب ها و اختراع پاستوريبا کشف م. ديکشيم

 ینهاي و ماشی برقیکه عصر ابزارهاسته نه فقط شبها را مانند روز روشن نمود، بليمعجزه الکتر. افتيش ي بسرعت افزایصنعت

 قرار یکس در خدمت صنعت و پزشکي و ای برد و اشعه کاتدی مواد پیک به ساختمان اتميزيعلم ف. ز آغازگر بوديده را نيچيپ

 یعاد و البته مواد منفجره را در ابی، مصالح ساختمانیيايمي شیاف، کودهاي اروپا توانستند انواع رنگها، الیيايميع شيصنا. گرفت

خ ي علم، ظلمت تاریي بشر با چراغ جادویيتو گو. نديد نمايه ساده چون زغال سنگ، آهک و  نمک  تولي و از مواد اولیباورنکردن

 ١٩١۴ تا سال ١٨٧١در خاک اروپا هم از .  ساختیر بسته کمبودها، رقابتها و جنگها خارج ميرا شکسته بود و خود را از مس

 همچون یز مخرب بشري توانست بر غرای میا علم و دانش، تمدن و فرهنگ براستيآ. فته بود صورت نگریچ جنگ قابل ذکريه

 .  دادین سوال پاسخ منفيستم به اي غلبه کند؟ متاسفانه تجربه قرن بیگر آزاريحسد، نفرت و د

ش بشر، رشد يداي پیبتدااز ا. افتيش ي افزاینده ايز بنحو فزايت و مصرف ني، جمعیشرفت تکنولوژيستم با پي قرن بیدر ابتدا

مي دوبرابر شدن تعداد انسانها در تقریت در حدود شش هزارم درصد بوده است که به معنايساالنه جمع ا ن يا. بودي   

ست بار دو يبيه، تقرياول" یآدم و حوا"ت بشر را از يست هزار سال، جمعي حدود دویکنواخت در طيش ي کم و بیُند ول

ت يستم، رشد جمعيان قرن بياما از آنزمان تا پا. ارد رسانديليم ميبه حدود  ن) یالدي م١٨٧۵ (یابر نمود و در آستانه انقالب صنعتبر
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 سال ٣۵ت در هر ي دوبرابر شدن جمعیش متوسط ساالنه به حدود دو درصد بالغ شد، که به معناي گرفت و افزای انفجاریروند

 . ديز چند برابر گرديسرانه نزان مصرف يبعالوه، م. باشديم

ن برابر مواد ي، به چندیي مقتدر اروپایر کشورهاي اتباع خود نسبت به سای حفظ سطح زندگی تنها برا١٩١٠ در یلذا، آلمان صنعت

ن ي دهد که بهتری به نقشه جهان در آنزمان نشان میاما نظر. از داشتي ن١٨٧٠ نسبت به سال ی و کشاورزیه و خام معدنياول

ر و يتسخ. س و فرانسه از آن خود ساخته بودندي پر بار را هم انگلیه بود و اکثر مستعمره هاي اروپا در دست روسی زراعتینهايزم

ک چهارم يب به ير داشت و با آن بر عالم تجارت و قري کبیايتانينش را بري بود که بهتریياي دریرويازمند نيحفظ مستعمرات هم ن

 پروس یي ژرمن و جنگجویپس دولت کشور تازه متحد شده آلمان که بر اساس نبوغ صنعت.  کردی میي کار جهان حکمروایروين

 ینکه حتيجالب ا. اها، مقابل انگلستانيد و در دري دیه مي فرانسه و روسیشکل گرفته بود، خود را در خاک اروپا رودررو

، رقابت و سپس یري درگیوس هم نتوانسته بود جلوس و ري انگلی سلطنتیصر آلمان با خانواده هاي قیک و خوني نزدیشاونديخو

 شکل یدي جدیها و اتحادهايد و سلطه طلب آلمان، در اروپا دسته بندي مقابله با ابرقدرت جدیپس برا. رديخصومت آنها را بگ

 . گرفت

 متفق شدند و به ١٩٠٧ داشتند، در سال ی جنگ عملیگر، رقابت و حتيکدي هشتاد سال با یس که براي روس و انگلیهايامپراطور

ن موازنه ي قرارداد اتحاد بست و با ایش و عثمانيدر مقابل، آلمان هم با اتر. ل دادندي تشکی و دفاعیک بلوک نظاميهمراه فرانسه 

دند که چون يشي اندینان ميخوشب.  مانع از بروز جنگ در اروپا گرددی دفاعیهايرفت که جناح بنديد مي امی چند سالیقدرتها، برا

ار را نخواهد ي تمام عیل شروع جنگيک جرات و ميچيهم هستند، ه" متمدن" دارند و یک اندازه قدرت نظاميدو بلوک به هر 

ر عواطف و ي، تحت تاثیط بحرانيمتاسفانه بشر نه در آن موقع و نه هنوز، آنقدر متمدن نشده که بتواند در لحظات حاد و شرا. داشت

 . رديز قرار نگيغرا

جوانان .  ساده لوحانه آغاز شدی  شور و شوقی و حتی با اعتماد به نفس، غرور ملیي متخاصم اروپایدر کشورها اول یجنگ جهان

 دهند و یف جسور را گوشمالي حریک دو ماهي روند؛ تا یجان مي پر هیيک ماجراجوي کردند که به یو افسران هر کشور فکر م

، یيايمي شین و سالحهايد، از مسلسل و توپخانه سنگي جدیسوس که تکنولوژاف! شانيبعد هم با  افتخار برگردند سر خانه و زندگ

شه ي همی آخر قرن نوزدهم را براینيد و خوشبيل نمود و آن شعله اميون انسان تبديلي چهار سال به قتلگاه دهها میاروپا را برا

 .خاموش کرد

شاه جوان نه اهل استبداد بود و نه اهل مشروطه و . مود نید و تاجگذاري سلطنت رسی، احمدشاه به سن قانون١٩١۴ران سال يدر ا

 به یش نگذشته بود که آتش جنگ جهاني از تاجگذاریهنوز چند هفته ا! ، پول و ثروتیاستقالل؛ اهل مسافرت بود و خوشگذران

دند، ي جنگیفقاز م و روس که در قی عثمانیروهاي نی بزودی کرده بود، ولیطرفياگر چه دولت اعالم ب. ت نموديز سرايران نيا

مجلس سوم که پس از سه سال . اه نشاندنديار را به خاک سيجان شدند و مردم آن ديافتن آذوقه وارد آذربايگر و يکدي حمله به یبرا

ن ي روس به قزویروهاين.  نداشتیريد نمود، که البته تاثيران را تاکي ایطرفي شروع به کار کرد، مراتب ب١٩١۵فترت در زمستان 

س ي در مقابل روس و انگلی نظام السلطنه مافیندگان مجلس به رهبري از نمایعده ا. ر کننديرفت که تهران را هم تسخي و مدنديرس

ه و انشعاب متعاقب آن، باعث انحالل مجلس سوم ين قضيا.  شدندیران به اتحاد آلمان و عثمانيوستن ايموضع گرفتند و خواستار پ

ز چندان يد نين دولت در تبعياما ا. ئت دولت به کرمانشاه شدي از هیندگان و تعدادياز نما ی و مهاجرت گروه١٩١۵در آخر سال 
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ب تا پنج سال مجلس ين ترتيبد. نان نه پول داشتند و نه اسلحه و ارتشيرا اي شکست خورد؛ زی با عثمانید و طرح همدستيينپا

 کم عمرشان، به طور متوسط هر شش ماه در ینه هاياب و کی انتصابیو صدر اعظم ها) دوره فترت دوم(ل نشد ي تشکیمليشورا

ق.  داشتندی ظاهریتهران حکومت م  و تحت  .س بوديت روس و انگليمومي  ًال در اشغال ع اما کشور

را از دست داده، نه  ًال قدرت ابتکار ع خرافه پرست بود و شان

حفظ کند و نفوذ ق را جبهه خود در ت رف بًا تمام م

عًا  وا

 نفت و خطوط یو با تصرف بصره، چاهها دنديلشکر کش) عراق امروز (ین عثمانين النهري انگلستان از اهواز به داخل بیروهاين

 خود در فارس و یسي و انگلیت ارتش هندي تقویبرا. ررس دشمنان خود خارج ساختنديان و آبادان را از تميلوله مسجد سل

. ل دادي و عرب تشکیاريل بختيان قباياز م" تفنگداران جنوب فارس"ز به نام ي نی محلی شبه نظامیرويک نيخوزستان، لندن 

روها در ين نين ايمهمتر.  و ضد اشغالگر نمودندی ملیروهايم به نيمستقر يران نداشتند، مبادرت به کمک غي در ایيآلمانها که قوا

ون ين مشروطه و انجمن اجتماعي مجاهدیاريرزاکوچک خان بود که به ي میجنبش جنگل برهبر) النيگ(ران يشمال ا

لهم ي ویا به رهبرک گروه کوچک از آلمانهيدر جنوب هم . کرديبا اشغالگران روس مبارزه م) یدر عمواوغلي حیستهاياليسوس(

ن حرکات خودجوش چندان ياما ا.  نمودیت ميج و هدايي تهیسير تنگستان و دشتستان را برضد اشغالگران انگليواسموس، عشا

 .  را فلج نمودیه تزاري روس١٩١٧ نداشت، تا که انقالب یجه اينت

 هياثرات انقالب روس
افسران مغرور، . دي گردیبت باري مصیا عادت داشت، در مقابل آلمان دچار شکستهاي در آسیف کشي که به ضعیارتش تزار

 ینواير و بيونها سرباز فقيلين کارزار، ميه را باختند و در ايخودخواه و جاه طلب تزار در مقابل نظم و اسلحه مدرنتر آلمان قاف

، لهستان، ی، استونی، لتونیتواني آلمان موفق شدند تا قسمت اعظم لیروهايسال جنگ، ن سه یدر ط! روس کشته و معلول شدند

ترزبورگ ي سنت پیلومتري کیدر جبهه شمال، آلمانها به س.  تزار خارج کنندیطره امپراطورين را از سي، بلوروس و اکرایرومان

 از ی و قحطیردند و زنان و کودکانشان را گرسنگ میجوانان روس هزار هزار در جبهه م. دندي آزوف رسیايو در جنوب به در

م ير رماالن و کشيز تحت تاثي دوم نیکاليتزار ن.  آوردیپا در م   

 .  کند و نه جرات صلح و سازش با آلمان داشتیتوانست جنگ را رهبريم

ک دولت موقت يه و شورش سربازان منجر شد و ي به انقالب مردم روس١٩١٧تان بت در زمسي و مصیسرانجام آن همه سخت

 یو داخل) آلمان (ی منظم و مصمم خارجیرويد در مقابل دو نين دولت جديمتاسفانه ا. ست و دمکرات را بقدرت رساندياليسوس

صر يق. اد صلح شرافتمندانه به توافق برسندک قرارديصر آلمان بر سر يال دمکراتها نتوانستند با قيسوس. قرار گرفت) ست هايکمون(

ا   شر  روسيقصد داشت که تقر ستها هم که يکمون. ديه در اروپا را ساقط نمايتص

 منجمله قبول زيچ چين راه از هي خواستند که بقدرت برسند و در ایست بودند، فقط و فقط ميالي از جنبش سوسیانشعاب تندروانه ا

هدف " را به آن درجه رساند که یاسي و جنگ سی پروا، هنر خرابکارین گروه بين رهبر نابغه ايلن. ط آلمان، ابا نداشتنديشرا

" نيصلح، نان و زم"ن شعار حزب خود را بر سه محور يت ، لنيت درايدر نها". کرديه مي را توجیله ايسم، هر وسي کمونیبرقرار

ستها يصر شد، که جزوه ها و روزنامه کموني قیر ماليت چشمگي باعث حمای با آلمان حتی در قبال صلح آنموضع او. قرار داد

شعار صلح و ! د به مسکو بازگرداندين را با قطار مخصوص از تبعير لنيمي خود والدیر و پراکنده نمود و حتيرا تکث) ک هايبلشو(

نمينان، سربازان روس را که د ق  یشان از گرسنگي رفتند و خانواده های سه سال بود که به مسلخ می چه هدفیبرا دانستند یگر 

کرد، ين کشاورزان هم اگر چه مالکان بزرگ و متوسط را نگران مينها بيم تمام زميشعار تقس. ستها کشاندي مردند، بطرف کمونیم
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ستها و يه، شورش کمونيک فوريس از انقالب دمکراتن هشت ماه پيبنابرا. ند بوديار خوشاين بسين و کم زمي زمین بي زارعیاما برا

 . ان نهادي جهان را بنیستيم کمونين رژيست را ساقط نمود و اولياليمتحدانشان دولت موقت سوس

ران خارج يبالفاصله به وعده خود در مورد صلح با آلمان عمل کرد و منجمله ارتش خود را از شمال ا) یشورو(ست يه کمونيروس

از ) دي سفیروسها(ک ي ضد بلشویروهايح نيا را به اضطراب انداخت که اقدام به کمک و تسليتانيله آنچنان برن مسئيا. ساخت

 ی از خروج روسها را پر کنند و جلویالن شدند تا خالء ناشي وارد گی حتیسي از سپاه انگلیگروه کوچک. ران و قفقاز نموديق ايطر

ران از گردونه خارج شد و اشغال و سلطه بر تمام کشور به يم اي از دو قیکين صورت، يبد. رندي نهضت جنگل را بگیروزيپ

 . گردن انگلستان افتاد

د و از سقوط جبهه غرب در يکا به کمک انگلستان و فرانسه رسياالت متحد آمري، ای با خروج روسها از جنگ جهان١٩١٧در سال 

صر را ي قین جنگيس توانستند ماشيکا و انگلي متفق فرانسه، آمریروهاي سال بعد نیحت.  کردیريمقابل حمله گسترده آلمان جلوگ

ک دولت موقت ي کار آمدن ی زده و روی قحطیر منتظره آلمان باعث شورش سربازان و مردم شهرهايشکست غ! شکست دهند

 .شد ست و صلح طلبياليسوس

 یاستهاي دوباره سیه بود که مجبور به بررسديا آنچنان فرسوده و زخمديتاني بری، امپراطوری ظاهریروزي با وجود پ١٩١٨ در 

ني عراق و فلسطیت رسميموميس، انگلستان را به قيکنفرانس صلح پار. دي خود گردیاستعمار ث  استقالل ی، رساند ولین  

 سرپا یسي انگلیاروهيران چه کند؟ آنرا به زور نيف اين و ضعيگرفت که با الشه خونيم ميد تصميحاال لندن با. ران محفوظ مانديا

 یر شورويران را به دامان اتحاد جماهيان شمال کشور، ايا اجازه دهد که شورشيت کند و ي قاجار را تقویا دولت مرکزينگه دارد، 

 اندازند؟يب

ما ع سابقًا ،

وابسته به نفت  ًال ال ح که ک با انگلستان بود

ُلرد ک

 ١٩١٩قرارداد 
ن الملل اول کشته ي جنگ بیماري و بی بحران، قحطی سالهایران در طيس اون نفويليون نفر از کل ده ميلي حدود دومینيبه تخم

 یش نمي از پی شدند و کاریار مثل برق و باد در تهران عوض مي اختی بی قرار گرفت و دولتهایکشور در آستانه فروپاش! شدند

دند که يجه رسين نتيرده بودند، به ال کرده و متمول که حکومت مشروطه را قبضه کي از اشراف تحصیط، جمعين شرايدر ا. بردند

استخراجي نزدیشرفت مملکت در اتحاديتنها راه بقا و پ ا کام   . دهيران گردي از جنوب ای  

از (وله و صارم الد)  بزرگیپسر ارشد فرمانفرما( ده اش، نصرت الدوله ي خارج دیر وثوق الدوله به همراه وزراينخست وز

 جهت پول و امکانات به مذاکره ی حصول قراردادیدر لندن برا) رزن(س يبا وزارت خارجه انگل)  معتبر قاجاریشاهزاده ها

 در مورد آن کشور و جنس خراب بزرگانش یرا خوب شناخته بود و حت" یرانيعنصر ا"ز که بزعم خود يلرد کرزن ن. نشستند

 استقالل ۀ شد که ته ماندیحاصل کار هم قرارداد! ان پرداختيل آقايرا شل کرد و به چرب کردن سبسه ي هم نوشته بود، سر کیکتاب

.  گذاشتیا ميتانيقه دولت بريد، به وثي وعده و وعی و تعدادیون پونديليک وام دو ميران را در مقابل ي ای و نظامیاسي، سیاقتصاد

چاره و مستأصل نساخته بود که ننگ ي آنرا آنقدر بیج ساخته بود، ولران را فليت ايکه جنگ و محرومياز آنکه با وجود غافل

 !ردي لندن را بپذیت رسميموميق
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ون پوند وام يليت شناسد و دو ميان  م رسميا" یت ارضياستقالل و تمام"رفت که ي پذی، انگلستان م١٩١٩ قرارداد یط

 یسي انگلیروهاين و ني کرد که تنها متخصصی قبول میرانيرف ادر مقابل، ط.  اصالح اوضاع خراب کشور اختصاص دهدیبرا

 ی بود که حتیاما لحن قرارداد بنحو. ردي بکار گی و بهبود راهها و شبکه ارتباطیه نظاميت بنيرا جهت اداره امور مملکت، تقو

ران يدار ايت پايمومي قی برایس آن قرارداد را به عنوان طرحي ساخت و پاریبود، ناراضيا ميتانيدولت فرانسه را که متفق بر

را عقب ) دي سفیروسها(س ي طرفدار انگلیروهايگاه گرفته بودند و نيران پايز که حاال در شمال ايک ني بلشویروسها. محکوم نمود

شمال ران، از يس از اي انگلیروهاين قرارداد اعتراض کردند و اعالم نمودند که تا هنگام خروج نيزده بودند، به شدت در مقابل ا

با . ران خارج شودي از ا١٩٢١رفت که تا بهار يا پذيتاني سرخها، برین رشد قدرت نظاميدر مقابل ا. کشور خارج نخواهند شد

دو "  بزرگیباز"ل شده بود و ي و خطرناک در مقابل انگلستان تبدی قوی به دشمنیه، شوروي روسیدها در جنگ داخليشکست سف

 !دي گردی سال دوباره آغاز م١۴ از  سلطه در منطقه، بعدیابرقدرت برا

طلقًا به را ر

از (ن مشروطه بودند ياول سران و معتمد.  هم قد علم کردندی مخالف داخلیرويدر داخل کشور، خبر قرارداد که فاش شد، سه ن

  که ازیان و اشرافيو سوم اع) جانيالن و دمکرات آذرباي جنگل گیمنجمله جنبش ها( چپگرا یروهاي، دوم ن)رالدولهيمدرس و مش

 احمدشاه قاجار که از یکار مخالفت آن اندازه باال گرفت که حت. عمل خودسرانه وثوق الدوله و نصرت الدوله به خشم آمده بودند

 در فترت ١٩١۵ که از سال یب آنرا به مجلسي قرارداد را امضاء کند؛ و تصوی گرفت، حاضر نشد که پای ماهانه میا مقرريتانيبر

مقام خود را از ) کسيسا یپرس(س در تهران ير مختار انگلي وزیجه سقوط کرد و حتيدر نت" قرارداد" م دولت بدنا. بود، حواله کرد

 نفرت عام و خاص از دولت ی انگلستان و حتی اعتباریمقامات سفارت به لندن خبر دادند که موضوع قرارداد باعث ب. دست داد

 !  الزم بودیگريطرح د.  گرددیوط دولت مرکزن چپگرا و سقيشرفت مخالفيمه شده، که ممکن است موجب پيفخ

 کشور چهل تکه
م ي مستقی که تنها با کمک مالی دولت مرکزی، اضافه بر ورشکستگ١٩١٩ت يموميدر زمان طرح، مذاکره و سقوط قرارداد ق

ا به واسطه ينان يا. ن مسلح قرار داشتي، چپگرا و خوانیاغي مختلف یههاس سرپا بود، چهار جانب کشور هم در دست گرويانگل

 و یا به خاطر کسب قدرت و ثروت فرديس و ي اشغالگر روس و انگلیروهاي با نیا به مبارزه طلبي ،ی حکام محلیتي کفایظلم و ب

عده . ز عاجز بودنديز و کسب قدرت در تهران ناد خود درآورده؛ اما از حمله به مرکيران را به انقي از ایک گوشه اي، هر یله ايقب

خ خزعل در يجان و شي در شمال آذربایي همچون اقبال السلطنه ماکوی مستقل برداشتند و گروهیتيه استقالل و جمهوري داعیا

 . ت قانع بودندي حفظ موقعی برای تفنگچی در ناز و نعمت و لشکریخوزستان، به حکومت

 یه حفاظت از مشروطه و دفاع در برابر قوايرزا کوچک خان و دکتر حشمت با داعيادت ميالن، نهضت جنگل که به سيدر گ

 از منطقه شمال یان جنگ اول جهانيس در پايارتش انگل. ی طلبیي افتاد و جدایراه چپ روي آغاز شده بود، به بیاشغالگر تزار

الن، سربازان يدها به خاک گي سفینيست و عقب نشلذا با شک. کردياستفاده م) ديسف( ضد انقالب یح روسهاي تسلیران برايا

با آمدن سرخ ها، در . د را منهدم ساختندي سفی روسهایياي دریروي را اشغال کردند، و نیب آنان رشت و انزليک در تعقيبلشو

زب با ح) اتحاد اسالم(رزا کوچک ي حاصل اتحاد گروه مین جمهوريا! اعالم شد" راني ای شورویجمهور"ک يز يالن نيگ

 یست بازي و کمونید و به واسطه تندرويانجاميشتر ني بیب دو ماهين اتحاد عجياما ا. وارد شده از بادکوبه بود) عدالت(ست يکمون

اب کوچک خان يدر غ" رفقا"پس . ، بر هم خوردیکيک انقالب بلشويرزا کوچک از ي می سنتیروهايآن از باکوآمدگان و ترس ن
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تاب بجان شن حکومت سرخ هم بايا.  و رشت به ثبت رساندندی خود را در انزلیکيبلشو" رخس"دست به کودتا زدند و حکومت 

 و یشه وري سلطانزاده، پیبرهبر(ان ي آن کودتاچیتندرو.  دست زدیستيغات تند کمونيان و تجار افتاد و به تبلينداران، بازاريزم

نگ ر مشروع) یدرعمواوغليح ب  ا از . روم ساخت محیت مردميت و حماي  ل ج ش جن عمًال

تبًا هم دولت قاجار

 بود، حزب دمکرات یجان شورويک آذربايال دمکراتي سوسیشه هاير اندين تحت تاثي که همچنیابانيخ محمد خيز، شيدر تبر

" ستانيآزاد"نان نام استان را به يا. ديران گرديگر جنبش چپگرا و استقالل طلب در شمال اي دیس کرد، و بانيجان را تاسيآذربا

 فتح تهران شوند و از آنجا هم ی برای خواندند، تا آماده شورش جمعی فرا مینگ و سخنرانيتيدم را به مر دادند و هر روز مرييتغ

 ی بیهاين کارها مستأصل بود و بجز شعارها و سخنرانيجان از اداره ساده ترياما حزب دمکرات آذربا. کنند" آزاد"ران را يتمام ا

 .  آمدی برنمیابانيخ خي از شیي و کارآزمایچگونه سازماندهيوقفه، ه

. ه استقالل برداشتيان افتاد، که او هم سرانجام داعيک کلنل جوان و جذاب به نام پسيدر همان سالها در مشهد هم حکومت بدست 

، برادر و یان جنگ اول جهانيدر جر. سي اشغالگر روس و انگلیروهاي بود و مخالف سرسخت نی نظامیان از خانواده ايکلنل پس

د يخود او هم در کرمانشاه با دولت در تبع. ده بودند و جان باختنديس جنگي انگلیر جبهه فارس در کنار آلمانها با قواعموزاده اش د

 ی شده، برای زخمی تزاریروهايز با ني نمود و در جنگ و گری، همکاریاسکندر رزايمان ميد حسن مدرس و سلينظام السلطنه، س

! افت نمودين دريب آهني مدال صلیصر خدمت کرد و حتي بعد از بهبود حال، کلنل در ارتش قدر آلمان. معالجه به آلمان فرستاده شد

 هنگ ژاندارم ی به فرماندهی سالگیران بازگشت و در قحط الرجال آنموقع، در سيان جنگ به اياما عشق وطن داشت و بعد از پا

 .  فاسد تهران، علم استقالل برداشتی دولتها، با انزجار از اعمالیک سال فرماندهياما پس از تنها . ديخراسان رس

! یمچه حکومتي داشتند ونی خود خانی دادند که هر کدام برایل مين تشکي کشور را اقوام کوچ نشیدرصد اهال٢۵هم آنزمان، حدود 

 از ی عمده ایخشها خود بیده بودند و با سلحشوريران کوچي به فالت ای مرکزیاي از آسیالديازدهم مين اقوام ترک تبار در قرن يا

ان، يان، خوارزمشاهيان، سلجوقيستم، منجمله غزنويران تا قرن بي ایران را مسخر کردند و سررشته دار اعظم حکومتهايا

ا به ي توانستند که به مساعدت ین شان، ميل خوانيآنها به طبع اوضاع کشور و م. ان شدنديان و قاجاريان، افشاريان، صفويلخانيا

 ساکنان کشاورز و یبرا. ه انتقام کشنديا از اقوام همسايند يافزايزند تا به قدرت و ثروت خود بي برخی مرکزمنازعه با حکومت

 و شاهسون لرزه یاري، بختیيه دردسر، غارت و چپاول بودند؛ و نام قشقاينان جنگجو ماين کوچ نشي، ایي و روستایصنعتگر شهر

کرد و از خراج بر ي استفاده می و خارجی داخلیر مسلح در جنگهاي عشایروهاياز ن  مر .  انداختیبر اندامشان م

 داشتند و با حفظ موازنه یگر نگاه ميفه ديفه را در مقابل طايک طايشاهان قاجار .  افزودیاحشام و اموال آنان بر خزانه خود م

 گرفتند و یب قرار ميمورد استفاده شاهزادگان رقر يان عشاين جنگجويک شاه قجر، ايبا مرگ . دادندي میقدرت، آنان را باز

ن ي تضمیشاهان قاجار از ترسشان و برا.  شدندی مقتول می مغلوب را گرفته بودند، مغضوب و حتی که طرف مدعیالجرم، عده ا

. داشتنديا نگاه ما مراکز استانهيدر تهران و ) گروگان(ن را به عنوان مهمان ي معمول بود که فرزندان خوانیر، حتي عشایسرسپردگ

 ی، آنان را به جنگ و منازعه با قومیتا با کوچ اجبار" دي بخشیم "یگريفه را به ديک طاي ینهاي در موقع لزوم زمیدولت مرکز

کردند ي می را طی محقر و سختیر زندگين عشاي سرشار از جنگ و غارت و چپاول، افراد این فضايخالصه در ا. زدي برانگیاغي

 .  دادیا به غارت دهات و حمله به شهرها و کاروانها سوق مکه الجرم آنان ر
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وخ عرب يا شيتانيبر. ران افتادندين ايف کوچ نشيت از طوايس و آلمان هم بدنبال کسب حماين انگلي، دولتی جنگ اول جهانیط

کنار گذاشت، تا با آن  یشان مبالغ متنابهي خود جلب کرد و از پول نفت جنوب برای را بدوستیاريبخت ن لريخوزستان و خوان

 آنان و پخش پول و اسلحه، به یج شور مليي فارس افتادند و با تهیيل قشقايان قباياما آلمانها هم به م. ت منطقه حفظ شوديپرداختها امن

راکنده راز، کازرون و بوشهر را به جبهه منازعات پيس دامن زدند و تا سالها منطقه شي اشغالگر انگلی در برابر قواینيشورش خون

 . ل کردنديتبد

هفت هزار ( کشور ی نظامیروهاين! ف نمانده بودي ضعیران به جز شبهير اول، از حکومت ايان جنگ جهانگيخالصه در پا

است ياحمدشاه جوان نه حوصله اشراف س.  نبودندی بزرگ هم کافی  حفظ نظم در شهرهای برایحت) و هشت هزار قزاق ژاندارم

. ليدولت مشروطه ورشکسته بود و مجلس تعط. گر بدست گرفتن حکومت و نظم دادن به مملکتباز را داشت و نه دل و ج

 خود را از ی و نظامی هم پشتوانه مالیه تزاريطرفداران روس. ستندي زید مي در تبعیاريطرفداران آلمان شکست خورده بودند و بس

ان، دولت ين ميدر ا.  کردیجاد وحشت و بلبشو مي ا سرخ در شمال کشوری هم مثل شبحید شورويحکومت جد. دست داده بودند

ران را از يز نگهدارد و در صورت لزوم، جنوب اي حفظ مناطق نفت خی خود را تنها برایروهايم گرفته بود که نيز تصميس نيانگل

 .ه کنديگرا و شمال چپگرا تجزيمرکز مل

ه ياما برخالف ترک! از داشتي نی قویک ناجيران به يبود، اده ي کشنده دی صدماتی جنگ اول جهانیکه ط) یعثمان(ه يهمانند ترک

ران قحط الرجال ي داشت، در ایيمه اروپاي نین و چند ساله و ادارات دولتيرستان و دانشگاه چنديستم دبيکه دانشکده نظام پابرجا، س

 ی کرده بودند، اشراف زادگانی مختصریل ارتشيتحص) آلمان(ان که در خارج ي چون کلنل جوان پسیبه جز ستارگان منفرد. بود

، ی فکریيل دارالفنون بودند؛ در کشور قدرت و تواناي که فارغ التحصی درس خوانده و انگشت شماریا سه ساليکه در اروپا دو 

 آن، از ی و جبروت نظامیير فرهنگ و صنعت اروپايتحت تاث) آتاتورک(ه، کمال پاشا يدر ترک.  وجود نداشتی و صنعتینظام

ران ي قلدر ایه، ناجياما برخالف ترک.  پرداختیر و مدرن سازيي به تنگ و ننگ آمده بود و به تغی و اسالمیده شرقيپوس یسنتها

 ! داشتی سواد درستیده بود و نه حتينه دانشکده نظام د

Copy Right ©  2008: Arash Monzavi-Kia, Toronto, Canada                                                     
arash-monzavi-kia@hotmail.com                                                                                                                                                            Page 92 
 



 اي کی                                                               آرش منزود تا جمارانيان از تخت جمشيراني مختصر داستان ا–نامه يفارس
 

 ی رضاشاه پهلو-٣

 یسي انگلیدتاکو
ماند يحاال م.  از شمال کشور را کسب نمودی شورویروهايا در مقابل قول خروج نيتاني، بر١٩٢١ران تا بهار يرش خروج از ايبا پذ

.  هم خارج سازدیت ثبای  که هم به مزاج روسها بسازد، هم به مزاق انگلستان و البته بتواند مملکت را از آشوب و بیجاد حکومتيا

اط حما د ير جديپس سف. دي گردی منتف١٩١٩ت آشکارش از قرارداد ياه 

فرمانده .  ناشناخته و آبرو نباخته رفتندیبه سراغ مهره ها) ديرون سايآ(س ي انگلیروهايد نيو فرمانده جد) نرمان(مه يدولت فخ

) روزنامه نگار اسالم گرا (یين طباطباياء الديد ضي کودتا و سیشد رهبر نظام) رپنجيرضاخان م(رحم قزاق ي شجاع و بیسواد وليب

 خان سپهدار را ساقط کرد و بزور سر یقدرت فتحعلين، دولت بيگارد قزوي سوم اسفند قزاقان بریکودتا.  آنیاسيکتاتور سيشد د

ر يد هم رضاخان را به سمت فرمانده ارتش و وزيس.  گرفتیرياء حکم نخست وزيد ضي سیزه، از احمد شاه محافظه کار براين

معتبران . س استيل داد؛ چون از رجال نبود و معلوم و مشهور بود که دستپخت انگلينه تشکيجنگ رساند، اما با هزار دردسر کاب

حد يبا رفتار نکبت بار و نخوت ب. شان بخورديشانيپبر ) ١٩١٩(نه قرارداد ي مثل حالت کابیدند که آلوده شوند و لکه ننگي ترسیم

 . ش را بدنام ساختيسرانجام اغلب وزرا" اهينه سيکاب"ده، همان هم شد و ي تازه به دوران رسیايد ضيس

ر خ رًا، ابتدا نصرت الدوله فرمانفرا در نظر بود، که به ظ

وابسته به  ًال  محروم کرد و او را کا

رًا با  ظ رد، که

 یکصد نفر از رجال و اشراف بود، تا هم احمدشاه حساب کارش را بکند، هم کسيب به ي قریرياه دستگيد سين اقدامات سياز اول

ن اشتباه يا!  کندید چوبه دار از آن جمع اخاذيد، و هم بتواند با زور حبس و تهديد عرض اندام نمايف سينه ضعيند در مقابل کابنتوا

نیت داخليد را از حمايس  یکه ذره اياما رضاخان قزاق با وجود.  قزاق نمودی نظامیرويم 

 بر شاه، یريد چه تاثي خود حس کند که رفتار سیزه قويتوانست با غرير و توطئه گر را نداشت، م روزنامه نگایايد ضيسواد س

اهيز همراه حساب ميران را نيا مطمئن بود و مردم ايتانيت سفارت بري از حمایليد خيس. خواص و عامه مردم دارد ک 

ز ي در کار قزاق ها هم شروع به دخالت کرد و به رضاخان قلدر نیپس حت.  گول خورده اندینه نجات ملي کابی او برایشعارها

ده هم به ي در خفا پول و قول ها به فرمانده قزاقان داده بودند و شاه از جان ترسیغافل از آنکه؛ رجال  زندان.  نمودیآغاز به امرو نه

 یاء را خاليد ضي سیر پايس از تهران، شاه زيون انگلک ماه بعد از خروج قشيلذا تنها ! اه پناه آورده بوديد سي حفاظت از سیاو برا

د يق سه ماه قبل را بکشد، که شاه نگذاشت و سيخواست که رفيرحم ميقزاق ب. د او را خواستينمود و از رضاخان حکم جلب و تبع

  .ت لندن رفتيمومين تحت قيد در فلسطيس به تبعينده سفارت انگليک نمايت يمنحوس در مع

ه کودتا، فرمانده قزاق يسپس در توج. دي گردیز قهرمان مليب آزاد شدند و جشن گرفتند و رضاخان نين ترتي بدیرجال زندان

 دولت و . نجات دهدیچارگي و بی مقتدر بود تا بتواند کشور را از تباهی قدرتمند و ارتشیل دولتيهدف تشک" داد که؛ یه اياعالم

ن اهداف، رضاخان را در جانب يا". گانه نباشدي بیگذارد و آلت دست کشورهاض ني مختلف تبعیان مردم استانهاي که در میارتش

.  نمودیت ميالن تثبيجان، خراسان و گي طلب آذربایي جدایداد و مخالفت او را با جنبشهايانه رو قرار مي اصالح طلب و میروهاين

ر شد، رضاخان ياست باز نخست وزيقوام السلطنه س.  از آن جنبش ها، سرنوشت آنها هم رقم خورده بودی شورویبانياما با لغو پشت

 . ت نشستي به رسم١٩٢١ بعد از شش سال فترت در تابستان یمليد شورايد و مجلس جدير جنگ ابقا گرديدر سمت وز
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 ی محلیان کار قدرتهايپا
 یبخشيا. دي امضاء گردیان و شوروري ای سوم اسفند نگذشته بود که قرارداد دوستیک هفته از کودتايهنوز 

ک ي ی و حتی شورویروهاي کشور، خروج نیت ارضيت استقالل و تماميران بود، رعاي دو ابرقدرت در مورد ایاز توافقات کل

ران يا در شمال ا چپگریروهايست مسکو از نيت دولت کمونيدر عمل، حما. شدي را شامل میماده دفاع متقابل در مقابل حمله خارج

 ! برداشته شده بود

ن قرارداد که ظاهرًا 

جانب مشروطه را نگرفتند  ابدًا

ک سال بعد از ي. ده بودي، به کودتا و ضد کودتا رس)اتحاد اسالم(رزا کوچک ي ها و طرفداران مین چپيالن، کار مبارزه بيدر گ

ن بقتل ي خونیه حسابي را در تسویدرعمواوغليرزا دست به ضد حمله زد و طرفداران و شخص حيستها، گروه مي کمونیکودتا

ت احسان اله خان ي کفای بید، برهبري رسیان ميالن هم که زورش فقط به کسبه و بازاري گی شورویجمهور" ارتش سرخ. "اندرس

 ماندند که یل در جنبش جنگل برجاي قلیعده ا. دي گردی شکست خورد و متواری سرهنگ فضل اله زاهدیدر جنگ با سپاه دولت

آخر کار، فقط . د، عمده شان را که کردان خالو قربان بودند، بخود جلب نموديو وعزه گذاشت و با وعده ي سرشان جایرضاخان برا

 . خ زدندي پر برف تالش یز بر کوههايرزا؛ که در جنگ و گري وفادار ماند و خود میآلمان) هوشنگ(کائوک 

ج کوچک ژاندارمش چندان عالقه  فوی مردانه بود، ولی شاعرانه و در انتظار شهادتیان گرفتار اندوهيدر خراسان، کلنل جوان پس

 داده بود که آرم، پرچم و یرا اعالم کرده بود و حت"  خراسانیجمهور"کلنل ! ال پردازانه نداشتندي خی به مرگ در راه هدفیا

کلنل .  حواسشان جمع تهران بودی کردند ولی با او مذاکره کوتاهی شورویاما اصل کار خراب بود؛ روسها. ه کننديسرنسخه هم ته

د مستعجل ي دولت سیول. ديابت حکومت خراسان رسي به مقام نیاه حتينه سي او شد و از طرف کابیاء رو آورد و حاميد ضيبه س

اه يد سير و روانه حبس سي خراسان بود، که خود کلنل دستگی قبلیوال) قوام السلطنه(د يصدراعظم جد. بود و به سه ماه هم قد نداد

 از ینان و بر حسب مخلوطيگر کارش تمام است، و بدبختانه بر اساس همان اطميچاره مطمئن شد که ديان بيپس. در تهران کرده بود

 . ز دامن زدي ناچیش در نبردي، به سقوط و مرگ خویستيده آلي و شور ایغرور جوان

 ی انقالبی برنامه هاعامه مردم کوچه و بازار آنقدر از شعارها و! ديز به جنگ و جدال هم نکشي در تبریابانيخ محمد خيکار ش

 از همان اوباش که تا ی، شورش کردند و دسته اید، بدون مقاومت قابل توجهيدن حاکم جديحزب دمکرات او بجان آمدند که با رس

 یابانيخ محمد خيش.  دست بردندی رویري انعام گی گفتند، به گلوله اش بستند و جسدش را برایخ زنده باد مي شیک هفته قبل براي

 با یک، جانب مذهب را رها کرده و حتيال دمکراتي سوسید عدالت خواهير عقايان چپگرا بود، که تحت تاثيخوندها و مالنمونه آ

ف يان هر سه طيعه در ميون شي، روحان١٩٢١ یدر زمان مشروطه و تا کودتا. شده بود" یکاله"کنار گذاشتن عمامه، به اصطالح 

هاشان به جمع يليکشور بودند، خ" باسواد"ستم تنها طبقه ينان که تا آغاز قرن بيا. انه و چپ حضور فعال داشتندي راست، میاسيس

البته ). یاباني زاده و خیمثل تق( چپگرا شدند ی بعضیو حت) یي و طباطبایت اله ها بهبهانيمثل آ(وستند يروشنفکران مشروطه پ

وي و متمول نی سنتی از آخوندهایجمع دند و ي مشروعه خواه گردیخ فضل اله نوري مثل شز  

 . د و افعال جامعهيخواهان و سلطه مذهب بر تمام عقايخواستار قتل آزاد

 مثبت در ین قدميل کار ايدر اوا. ر بوديران، منجمله منطقه عشاي ارتش در سراسر ای چون و چرایرضاخان خواهان سلطه ب

م اسلحه ير وادار به تسليعشا. دي رسیري و زورگیکتاتوري حد و حساب آن به دیمه ب ادایشد، ولي محسوب میت ملياستقرار حاکم

، با یين متنفذ چون اقبال السلطنه ماکوي از خوانیجمع. ب قرار گرفتندي مورد تعقیاغيخود شدند و در صورت ممانعت به عنوان 
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م و يم وادار به تسلي مستقیخ خزعل با فشار نظاميشگر چون ي دیدند و اموالشان به تاراج رفت؛ و گروهيرنگ بقتل رسيخدعه و ن

ر يعشا. ت به زندان افتادنديدند و سرانشان در نهاي گردی اجبارینين مجبور به شهر نشيل کوچ نشيگر سران قباياغلب د. د شدنديتبع

 یباب ممر معاش دامدار خود شدند و اسی سنتیخلع سالح شده هم با زور افسران و سربازان، وادار به ترک سکنا و چراگاه ها

تا سالها ) تخت قاپو (ی اجبارینينش کجاياست ين سياما ا. افته بود، از دست دادندي در کوچ انطباق ی قرون با زندگیش را که طيخو

 . دي گردی داخلیهايريه اغتشاش و درگيما

 بوبحسردار سپه م
ن ارتش يا.  شخص خودش بودی و فرماندهیرانير نظر افسران اي زی نظامیاست رضاخان، تمرکز قواين سيپربازده ترن و يمهمتر

گارد ي را به بری، رضاخان ژاندارمریبا اخراج افسران سوئد. دي او گردی و سپس ابزار اعمال قدرت شخصی اتحاد ملیابتدا بازو

 را منحل ید؛ و بخشيس بودند، رسير انگليکه گماشته و حقوق بگ" ران جنوب پارستفنگدا" وند داد و سپس به کار ي قزاق پیمرکز

 سردار سپه که حاال صدراعظم ی را برایزي بدون خونریروزين پي متحد بزرگتری نظامیروين نيا. وند زدي را به ارتش پیو قسمت

 . ران بودياز از ي خوزستان نفت خیين نمود؛ که ممانعت از جداي تام١٩٢۴شده بود، در سال 

ا يتاني دولت بریت مالي بدون تاج و تخت داشت و تحت حمای شد، سلطنتیده ميخ خزعل در خوزستان که آنزمان عربستان ناميش

انه درخواست الحاق يخ خزعل مخفيداد، شيران قرار مي آن استان را در قلمرو کشور این المللي بیکه مفاد قراردادهايبا وجود. بود

ران و ي ای از دست رفتن اعظم منابع نفتی توانست به معنین ميا. ت لندن بوديموميس عراق را نمود که تحت قيبه کشور تازه تاس

در حال قطعه قطعه کردن " م کن و حکومت نمايتقس"است يا هم که بر اساس سيتانيبر. ج فارس باشدين بنادر کشور در خليمهمتر

ت يخ خزعل در مقابل حمله رضاخان حمايقدرت و وابسته بخود بود، از شي بو ن ها و امارات کوچکيخ نشين شيج، مابيمنطقه خل

مت نفت ياما رضاخان قدر و ق. فرستاد) محمره( بندر خرمشهر یکي توپدار خود را به نزدی های به عنوان اخطار، کشتیکرد و حت

 یروهايا کار ساز نشد و نيتانيماتوم بري التلذا.  داشتی در خود لندن آگاهیس در عراق و حتيافته بود و از ضعف دولت انگليرا در

د در تهران يخ خزعل را به تبعي وارد خرمشهر شدند و شی شخص سردار سپه، بدون برخورد با مقاومتیران به رهبريارتش ا

 که شمال را از دست عوامل یک فرمانده قوي عامه مردم، بعنوان ی چهره مجبوب سردار سپه را برایروزين پيا. فرستادند

 . س خارج ساخته بود، مسجل نمودي انگلیادي و جنوب را از دست ایشورو

 و یک گروه پر انرژي جمع نمود، بخصوص یز بدور وي سردار سپه اکثر روشنفکران و اصالح طلبان  را نیهايروزيت و پيقاطع

ن گروه يکارچرخانان ا.  بدل شدندیبقدرت عمده ا) آنموقع انتخابات هر دوسال بود( مجلس پنجم ١٩٢٣متنفذ که در انتخابات سال 

روز پسر ارشد يالدوله ف ل از دانشکده نظام مسکو، نصرتيمورتاش خانزاده فارغ التحصيخواستار تجدد عبارت بودند از ت

ل دارالفنون و دانشکده حقوق در ي اکبر داور فارغ التحصی فرمانده خوشنام مشروطه، علیاري بزرگ، سردار اسعد بختیفرمانفرما

 فرهنگ یران و رواج ارزشهايک اي و تکنولوژیشرفت مادين گروه پيهدف ا. استمدار کارداني سی فروغیس و محمد عليسو

 یت کوچکين آرزو تنها نبودند و فقط اقلين در ايمتجدد. ز منجر گرددي توانست به رشد قدرت و نفوذ آنها نی بود؛ که البته میياروپا

 . ن گروه به رضاخان داشتندي بود که اینانيدر مجلس پنجم فاقد آن اعتقاد و اطم

در همان سالها . دي گردیشتر ميز بين صدر اعظم قلدر ني شد، ترس احمدشاه قاجار از ایاما هرقدر که اقتدار سردار سپه افزوده م

شه سنت ير بر سرکار آورد تا یششصد سال برانداخته بود و نظام جمهور  را از پسیه، کمال آتاتورک خالفت عثمانيدر ترک
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سع. ون شديران هم باعث اضطراب دربار و روحانيه در اين اخبار ترکيا.  را بکندی شرقیيگرا  کرد تا یاه

فراهم ) خ خزعليش(و جنوب ) یياقبال السلطنه ماکو(ن قدرتمند و تفنگدار شمال يه رضاخان با توسل به خواني علیموازنه قدرت

برد، ي اروپا بسر میسپس شاه خوشگذران که حاال عمده وقتش را در سفرها.  شکست خوردید دومي و تبعیآورد؛ که با ترور اول

 ! مورد اعتمادتر افتادیاستمداريض آن صدر اعظم مقتدر و خطرناک با سيبفکر تعو

رًا احمدشاه ابتدا  ظ

و  ن طلب را با اصالح ود رم چه ن که در مجلس خ ض مثًال

حذف نمود ًال ع را  قرار دادند و آن امکان

 یسقوط قاجار و شروع پهلو
 و ی نظامیا مجبور به کودتاين و مناصب خود را از دست بدهد و يک دستخط شاه ممکن است تمام عناويد با ي دیسردار سپه که م

ز طرفدار يندگان مجلس پنجم نيت نماياکثر. ديش کشي را پیجاد جمهوريمانان متجدد خود طرح ايق هم پي گردد، از طریجنگ داخل

از )  زاده و مصدق السلطنهی مدرس، تقیبرهبر( پرنفوذ یتي نداشتند، اما اقلیرم به جمهوير رژيي با تغیسردار سپه بودند و مخالفت

ک توافق سازش يپس . دي نمای نظامیکتاتوريک ديل به ي را تبدیدند که او جمهوري ترسیشخص رضاخان واهمه داشتند و م

ماتش به طور مادام العمر به رضاخان را از احمدشاه گرفت و به پاس خد"  کل قوایفرمانده" آن مجلس عنوان یطلبانه شد؛ که ط

 !نهم قانع نبودياما سردار سپه به ا. ت او بدون حذف سلطنت مشروطه حاصل شوديت موقعيداد، تا تثب

 توانست با یده شده بود، خوب ميرحم و باران دي بی قزاقان، گرگی و عرق خوریدان جنگ  و مجالس قماربازيرضاخان که در م

فته قدرت بود و به ين بزرگمرد جاه طلب شيا.  خود راه باز کندی کشور و مجلس برایاسيانات سيران جي در میسواديوجود ب

ا .  کردی صعود نگاه می برایمانانش به مثابه نردبانيان و هم پياطراف ا خ   ا  ا  ر

ت به ي پرداخت، حاال در مجلس پنجم که اکثری میرزنيشورا به زنج در تاسوعا و عایون جناح مدرس همسو کرده بود و حتيمذهب

 یهاياست بازياما در باطن، آن قزاق تنومند و جسور س. ده بوديگرد" مدرن"خواه و يمورتاش بود، جمهورين جناح تيدست متحد

 یگرفت و تنها به قدرتيم نی و وحشت مرگ را تجربه نکرده بودند، جدی، گرسنگی سربازی زندگیگرانش سختيتهران را که باز

ه ي مدرن، دولت او را از تکی و منسجم، برخوردار از اسلحه و خودروهای قویارتش!  آمد توجه داشتیرون ميکه از لوله تفنگ ب

در ظاهر هم سردار سپه توانسته بود با . زدياز کرده بود و حرف آخر را در موازنه قدرت مي نی بین و حکام محليل، خوانيبر قبا

وه آماده يحاال م. ه، به خود جلب کنديت مجلس پنجم را با وعده اصالحات سبک ترکيمان شود و اکثري عمده تجدد طلب هم پجناح

 !دن بوديچ

را با " امت اسالم"ه، ي از تحوالت ترکیان سنتي و استفاده از ترس مالینها با آخوندبازيا. کار ننشستيت مدرس هم بياما جناح اقل

ندیني دی را معادل بیدند؛ و جمهوريابانها کشيبه خ" ميواه خی نمیجمهور"شعار  م  در .   

 نمود و رضاخان استعفا داد و ی را کپیخ نادري از تارینان برگيضد حمله ا. کار نمانديز بيبرابر آن ترفند کارا، جناح سردار سپه ن

 شد ی خالین معرکه بازين با اي مخالفیر پايز. ند که در نبود او چه بر سر کشور خواهد آمد کین شد، تا به عموم مردم حاليخانه نش

 ین قاجار را بردارند و قهرماني مصرف و عشرت طلب و اروپا نشین شد که شاه بيد اي، طرح جدیل مجلس قانون اساسيو با تشک

گر هم يود، بر همان تخت سلطنت مشروطه بنشاندند و دخ و خان نجات داده بيس، شيور و جسور که کشور را از روس و انگليغ

د و يش موهن و مضحک، رضاخان قلدر به اوج قدرت سلطنت رسين نمايان ايدر پا! نشود" ضد اسالم "ی از آن جمهوریحرف

 . محروم ماند) یجمهور(ن شکل حکومت ي تریران هم از مترقيا
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 یطلب و تجدد یدوران اصالح گر
رضاشاه . ديران آغاز گردي در ای و تجدد طلبیر از اصالح گري نظی بی، دوره ا١٩٢۶ رضاشاه پنجاه ساله در بهار یبا تاجگذار

ا ن ن ن يجددن نام را متيا. بر تخت نشست" یپهلو "ی کرده بود، با نام خانوادگیز و درشت را ملغي و القاب ری اشرافی 

رضاشاه . د دهندي را نوی و زدودن خرافت مذهبی پاک باستانی جسته بودند تا دوره بازگشت به سنتهای ماقبل اسالمیشه اياز ر

ر ي نخست وزی را بدست آن گروه غربگرا و مدرن، برهبریاسيد نکرد و قدرت سيب به شش سال ناامي قریز آنان را براي نیپهلو

 یين بلوچ و قشقاي و قلع و قمع بازمانده خوانیکصد هزار نفري یم ارتش مليش سپرد، و خود به تحکمورتاير دربار تي و وزیفروغ

 .و کرد پرداخت

ه وا ع که قبًال

س ب س که عمًال تحت کنترل کامل لندن بود، آنچنان توسط

 ی قومی و هجوم های، منازعات داخلی جنگ اول جهانی طیکمر کشاورز! ا بودين نقاط آسيرتريران در آنزمان از جمله فقيکشور ا

 ی بجز کارگاه هایصنعت. عدم توجه به شبکه قناتها و نهرها، شکسته شده بود مکرر و ی های، قحط) ها و کردهایمثل ارمن(

 ی هم تحت شعاع زندگیدامدار. ، وجود نداشتیدين کارخانه مختصر با حدود هزار کارگر توليک دوجي و یيکوچک قرون وسطا

در .  بردی بسر مینه فقر و قحط در آستای مرکزی متعدد با حکومتهایر و جنگهاي قرار داشت که در منازعات عشاینيکوچ نش

ت ده ياز جمع. لومتر راه شوسه وجود داشتي ک١٢۵٠لومتر راه آهن و ي ک٢۵٠ران، تنها ي ایلومتر مربعيون کيلي م۶/١تمام مملکت 

 یدرآمد دولت!  داشتندی نفر مدرک دانشگاه۶٠٠الت متوسطه و ي هزار تحص١۵ و یي هزار نفر سواد ابتدا۵٠ کشور تنها یونيليم

ن مالکان و يات از بزرگتري عزم و توان کسب مالیرا دستگاه دولتيات تنها بر گرده فقرا و طبقه کوچک متوسط بود، زياز مال

 . ثروتمندان را نداشت

ا شوهرشان حق خروج از خانه را هم ي بدون اجازه پدر ی، حتی محروم بودند و بر طبق قواعد شرعیزنان از تمام حقوق اجتماع

ا سه فرزند از پنج ي، تنها دو یط بهداشتي کرد و از جهت نبود شرایداد ميان مردم شهر و روستا بيردار در مي واگیهايارميب. نداشتند

 یهايماريا، سل و بيمتوسط عمر در حدود چهل سال بود و حصبه، وبا، آبه، ماالر. دي رسیمان هر مادر به سن بلوغ ميا شش زاي

شم به ي با از رونق افتادن جاده ابریدرآمد تجار.  نمودیا معلول ميکشد و ي نفر را م هر سال هزارانیعات چرکي و ضایانگل

س و ي نفت انگلیکمپان"درآمد نفت هم از جانب .  دست نخورده و ناشناختهی، اندک بود و منابع معدنیيايادت تجارت دريواسطه س

از" پارس ا   از سهم ی ماند، که تنها کسر مختصریده مستور ميچي پیهاي ح

 . ديرسي میرانيتوافق شده از سود فروش به طرف ا

را دعوت به ) سپويلي دکتر میبه سرپرست( کا ي از آمریازده نفريئت يک هيران ي کشور، ای و اقتصادیت مالي اصالح وضعیبرا

ئت در باب حساب يگزارش آن ه. ديز واصله از شرکت نفت گردي ناچی پرداختهایز مامور بررسي نیئتيه.  چندساله کردیهمکار

ت يحاصل در احقاق حق، رضاشاه از شدت عصبانيم بود که بعد از چند سال تالش بيس آنچنان وخي دولت انگلیها و تقلبات ماليساز

د، اما متاسفانه در نبود يول کش طیکساليد ي قرارداد جدیمذاکره برا. کجانبه قرارداد انحصار نفت جنوب زديدست به انحالل 

ک ي ثابت بالغ بر یران به حداقليمداخل ا.  بهتر بودی از قبلید تنها قدريچ کشور ثالث عالقه مند، قرارداد جديرقابت از طرف ه

 یافت وليدرصد کاهش  ٨٠ نفت حدود ی کمپانیاتيدر عوض، منطقه عمل. دي رسی از سود کمپانیون پوند در سال بعالوه سهميليم

 !ان شوديراني اید؛ تا وبال گردن نسل بعديد گرديتمد) ١٩٩٣ تا سال یعني( سال ۶٠ آن بمدت یاتيزمان انحصار عمل
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ه را از انحصار مراجع شرع يافتند تا دستگاه عدلي مانند داور امکان یل کردگان و حقوق داناني، تحصیيستم قضاي بهبود سیبرا

د ين گردي کشور تدوی برایي و جزای، حقوق مدنیبراساس مدل فرانسو.  ارتقاء دهندیدن می دادگاههایوه غربيخارج سازند و به ش

. افتيازات زنان بهبود ين خانواده و امتيد و قواني هم منظور گردی مذهبیتهاي اقلی برایحقوق مساو.   کار دادگاهها شدیکه مبنا

ر ي وزارتخانه با ادارات و شعبات ودوا١٠د و تحت امر ي نظم خود خارج گردی و بیي کشور هم از شکل قرون وسطایدستگاه ادار

 . گرفتیي هزار کارمند شکل اروپا٩٠ و با حدود ی و محلی، استانیمرکز

لومتر ي هزار ک١٠لومتر جاده شوسه، ي هزار ک٢۵، حدود ی کشور شکوفا شد و با کمک متخصصان خارجیيربنايساخت و ساز ز

روگاه ي کشور صاحب برق و نیاغلب شهرها. دي خزر احداث گردیايج فارس تا دريز خل ایک شبکه راه آهن سرتاسريخط تلفن و 

ک سوم و يمت حمل کاال را به ي قین شبکه ترابري ایبرقرار. دي هزار رس٢۵ واحد به ۶٠٠ از یه موتوريل نقليشدند و تعداد وسا

 مکرر ی های رونق گرفت و مسئله قحطی و صنعتیکجه، تجارت مواد خورايدر نت. ک دهم سابق رسانديزمان نقل و انتقال را به 

 . در نقاط دورافتاده حل شد

 و یيابتدا) یر مذهبيغ (یمورتاش بکار افتادند و مدارس علمير تي نظینه آموزش و پرورش، خارج رفتگان و علم دوستانيدر زم

ن شد که باعث ي تامیز محل بودجه دولتن مدارس ايه ايشهر. دي دختران در اغلب شهرها احداث گردی پسران و حتیمتوسطه برا

دانشگاه . س شدي تاسیي در دهات بزرگتر هم مدارس ابتدایحت. دي گردی از جوانان طبقه متوسط شهریم قشر گسترده ايت و تعليترب

 کشور پنج انيدند و تعداد دانشجوي احداث گردی و فنی معلمی بعالوه چند ده مدرسه عالی فرانسویتهران با اسلوب و استانداردها

 نفر را شامل ١۵٠٠د که حدود ير گرديالن داخل، بورس خارج از کشور بخرج دولت داين فارغ التحصي بهتری برایحت. برابر شد

 . شد

 پاستور در ی، موسسه درمانیک دکتر فرانسوي ی، برهبری از امراض مسریريشگيون و پيناسي، واکسی اصالحات پزشکیبرا

گان ي و درمان رای محلیک هاينيس کلي تاسیبرا) یيب سرخ اروپايمشابه صل(د سرخ ير و خورشي شتيد و جمعيتهران افتتاح گرد

 . ديک دهه سه برابر گردي ی طیرانيس دانشگاه تهران، تعداد پزشکان ايدات و تاسين تمهيبا ا.  بضاعت، احداث شدیاتباع ب

اما افسوس که هر قدر . و اقتدار او را پشت سر خود داشتندت رضاشاه بود و گروه تجدد طلب تمام قدرت ين اصالحات مورد حمايا

ن ياول!  رفتی و انحصار طلبی تنگ نظری کشور به قهقرایاسينه سي بهبود حاصل شد، در زمی و اجتماعی اقتصادینه هايدر زم

) مثل مدرس و مصدق(نان يا.  ندادندی بودند که در مجلس پنجم به سلطنت رضاشاه رایان هم آن چند نفر انگشت شماريقربان

 با یگر کسيد، تا دي رسی در انتخابات مجالس بعدیآنگاه نوبت به دستکار. د شدندياست برکنار و سپس تبعيمغضوب و از س

شند، با شوق و ياندينکه به آخر کار بي ارتش بدون ایو سران محل) مورتاشيت(د ير کشور جديوز. دي رضاشاه مخالفت ننمایطرحها

.  پرداختندیمليمجلس شورا" ندگانينما "یج و سرآخر به انتصاب عملي در نتایت در انتخابات، سپس به دستکارشعف ابتدا به دخال

 یبا تمرکز روزافزون قدرت، رفتار رضاشاه پهلو. افتينگونه ، مجلس مشروطه به عامل دست حکومت و ارتش و شاه تنزل يبد

 .  مبدل شدی نظامیاتورکتيد و به ديج از حالت شاه مشروطه خارج گرديز بتدرين
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 سوء ظن و ترور
. ران نبودي، مختص ایده از جنگ اول جهاني شکست خورده و به فالکت رسی در کشوری مقتدر و نظامیتيدن شخصيبقدرت رس

 یب دهشتبار جنگ و فقر و فروپاشيمصا. ده بوديدرت رستلر بقي و در آلمان هینيا موسوليتالين، در اي استالیه شورويدر روس

 یاتي و حی آنیازهايخت تا به ني برانگی قاطع، مقتدر و خود رایده را به انتخاب رهبرانين جوامع صدمه دي بعد از آن، ایاجتماع

ن رهبران گردن ير آوردن چنمتاسفانه بر سرکا. ندين نماي را تامی و استقالل خارجی، رفاه نسبیت داخليند و امنيکشور پاسخ گو

 به یازيگر ني که دی و بحرانیطرارضا شدن آن دوره ی بعد از طیحت!  آسانتر از برکنار کردنشان استیلي، خیکلفت و جسور

 از فرمانبرداران ی خود دستگاهی وجود ندارد، قلدران حاکم که حاال برایک رهبر نظاميحد ين و اعتماد به نفس بيقدرت اراده آهن

که قدرت يسه حزب، همچنان بر اريئت رئيا صدر هيشوا و يس جمهور مادام العمر، پيت طلبان ساخته اند؛ بعنوان شاه، رئو فرص

ه گر حکومت ي کنند تا حالت بحران را، که توجی میمعمو سعين ديه، ايل حاد اوليبعد از حل مسا.  زنندیه ميتک

ه يج مردم عليي و از همه بهتر تهی و مذهبیت قومي، اقلیاسين سيه مخالفي علیتشنجات داخلجاد ي آنرا با ایآنهاست، حفظ کنند و حت

 همان حفظ قدرت مطلقه است و استمرار جذبه حاصل از تسلط کامل بر اعوان و یاما هدف واقع. ، استمرار دهندیدات خارجيتهد

 .انصار

ًال کتاتورها 

ده اند، آنرا از جهت نداشتن رهبران يا پنج ساله رسيمحدود چهار  ی با دوره های و حکومت انتخابیان که به روش دمکراسياروپائ

 ی فردیکتاتورهاي مکرر تلخ و دهشتبار از جانب دیک حاصل تجربه هايوه دمکراتي، نابغه و با اراده انتخاب نکردند؛ بلکه شیقو

 ین شهوات انسانيتريقدرت از قو".  آوردی کند و قدرت مطلقه هم فساد مطلق میقدرت فاسد م"، ینش غربيدر ب.  استیو گروه

، یک ماده مخدر قوي مانند ترک یالجرم کنار گذاشتن قدرت و سلطه اجتماع. ن لذت ماندگار استيشترياست و سلطه باعث ب

اه ي سی سازد و آنان را در چاههایانش را مکدر و منحرف مين ماده مخدر ذهن مبتاليبعالوه ا.  باشدیدشوار و عذاب آور م

 . کندیر مينت و غرور اسسوءظن، خشو

د يز شايران نيرفت، سرنوشت اي میا دو دوره به بازنشستگيک ي شد که بعد از ی میس جمهوريه، رضاخان هم رئياگر همانند ترک

دن آن آب شور هر سال عطشش ياما آن قزاق چکمه پوش که حاال پادشاه شده بود، تشنه قدرت مطلق بود و از نوش. گر گونه بوديد

ن ي ساده بر زمید و در اتاقي پوشی می سلطنت لباس ساده سربازیاز پس شش سال، رضاشاه که در ابتدا.  شدیر مشعله ورت

ان بود، اما ي اکنون خواستار اطاعت کامل و بنده وار اطرافیو. گانه افتاديمال دوست و ب  گرسنه بجان وید؛ حاال چون گرگيخوابيم

اضطراب از دست .  کردیت نميکتاتور کفايده و پرسوءظن دي دی روح سختیرضا ایز براي آنان نیم ظاهري کرنش و تسلیحت

گر، ي دیگر و به زانو درآوردن قدري دیدادن قدرت به چنگ آمده، وحشت از رجال پولدار و خوشفکر؛ بعالوه شهوت شکستن کمر

 .  گذاشتیآن قزاق سنگدل را آسوده نم

ستها بودند يستها و کمونيالين گروه سوسياول.  خود افتادیالي و خین واقعيخالف از حدود سال ششم سلطنتش به جان میرضاشاه پهلو

 مشکوک، یغاميا پي ید بودند، به بهانه نامه اي هم که مثل مدرس در تبعیمين قديمخالف.  شدند و بعد هم به زندان افتادندیرقانونيکه غ

 مجلس داشتند، یندگيا نماي ی شغل دولتیو قرار گرفته بودند و حتر هم که ابتدا مورد عفيسران عشا. دنديبا توطئه و خدعه بقتل رس

 ی شد که او را بقدرت رسانده بودند، کارهایکتاتور معطوف آنانيماردي آن دشمنان، فکر بیبا نابود. ر گشتند و هالک شدندياس

 یني مسئول خبرچیس مخفيال شاه، پليخ یجهت آسودگ.  چرخاندند و از او بمراتب باسوادتر، پولدارتر و جوانتر بودندی را میدولت
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از " شکارشان"ت شده بودند؛ تا به انعام يدن تربي حمله و درین هم که مثل سگ هار براين ماموريا. و مراقبت از آن گروه شد

" اتاطالع"ن يز به ايعکس العمل شاه ن!  کردندیه مي مظنون تهی مشکوک و راپورت هایرند، البته خبرهايرهبر پول و مرتبه بگ

 !ديد و بکشيد، بزنيريبگ:  ساده بودیتيامن

ت نمود، ناگهان ي حمایيفه قشقايام طاير جنگ رضاشاه بود و از او در مقابل قين وزي قهرمان مشروطه که اولیاريسردار اسعد بخت

ش يجرم به حبس انفرادال.  خبردار شد و اعتصاب غذا نمودی کردند که اورا با طعام مسموم کنند، ولیدر حبس سع. به زندان افتاد

 .  بقتل رساندندیانداختند و در آنجا او را با آمپول سم

) داديکه خود شاه بدلخواه انجام ميکار (یه رضاشاه بود، به اتهام اختالس اموال دولتير ماليکه وز) فرمانفرما(روزينصرت الدوله ف

 یپهلو ش و سلطنت هم تبارش بخاطر رضاي  خون شاهزاده قاجار که بيا. دي در زندان خفه گردیحبس شد و بنحو مشکوک

 .نگونه پاداش گرفتيانت کرده بود، بديخ

جّد ه

ت ر ًال دست که س دربار، س و مقتدر کشور ر

رًا   ظ

اس سيمورتاش وزيت پ  عم  ق يار غار و محرم اسرار و رفي رضاشاه بود و یي و اجرایاسي   

 .دي بقتل رسی به زندان افتاد و توسط آمپول سمی او، به اتهام رشوه خواریخانوادگ

خته بود، از حبس و قتل دوستان همکارش و ي ری کشور را پیي و دستگاه قضایه که قانون مدنير عدلي اکبر داور وزی عل

ن قتل را به قزاق نداد يپس لذت ا. ک استيد که نوبت او هم نزديجه رسين نتيشاه قلدر، به ا  رضای ناموسیت ها و فحش هايعصبان

 !  نمودیو خودکش

 قدرت و ثروت مطلق
 یگر کسي د١٩٣٠از اوسط دهه .  کامل رضاشاه هموار ساختیکتاتوري دین مقتدر، راه را براي متحدین و حتيان رفتن مخالفياز م

 .  استفاده نمودی افسانه ای کسب ثروتیبرات ين موقعيقزاق قلدر هم از ا. کتاتور را نداشتي دیده و مخالفت با رايجرات ابراز عق

فقر. ديج فوق العاده مال دوست و ثروت پرست گرديستن بود، اما بتدري و ساده زیياگر چه در آغاز رضاشاه اهل صرفه جو اه

شده بود رحم و مردم آزار، باعث ي قزاقان بیر دستي، و زی سالگ١٢ از سن ی سربازی، شروع سخت زندگیميتيت و يدوره طفول

 ی چاروادارین فحشهايتر  را به رگبار موهنیريا وزي ی شد که افسریز مي ناچیبه بهانه ا. که رضاخان زورگو و ناآرام گردد

ا به رشوه دادن و ينداران هم حکم يدر مورد پولداران و زم.  و چکمه خون آلودشان کندیمي تعلیر ضربه هايا به زيبکشد و 

 .و قتلا زندان يشکش کردن بود، يپ

 کشور ی از امالک مرغوب زراعیميل شد و بخش عظيران تبديندار اين زمي کوتاه به بزرگتری در مدتینصورت، رضاشاه پهلويبد

از ) ون پونديلي م٣٠حدود ( کشور ی کالن از ثروت ارزیريکتاتور محفوظ نماند و مقاديدرآمد نفت هم از دست د. را بنام خود نمود

 !ن سال درآمد آن موقع نفت بوديج از کشور سردرآورد؛ که معادل چند او در خاری شخصیحسابها

ز کم رنگ ي او نی عمرانیل کرده اش، اصالحات رضاشاه و طرح هاين تحصياب مشاورين همه تمرکز قدرت و ثروت و در غيبا ا

اشاه با کشف حجاب در عوض رض. دي نرسیل آغاز شده بود، هرگز به حق راي زنان که با حق تحصیآزاد. و کم محتوا شد
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نگونه، شاه يا. دن حجاب زنان معتقد باز گذاشتيس مردم و دري به نوامی اهانت و تخطی زورگو را برای، دست آژانهایاجبار

 . مبدل نمودیيگر از زورگوي دیو به نوع  لباس زنان را به عکس خودیآزاد

.  داشتی اصالحی به چند مرکز معتبر شروع شد، که جنبه اینيمات ديون هم ابتدا کار با محدود ساختن امر تعليدر رابطه با روحان

. غ و موعظه را دارندي تبلی برایط اطالعات مذهبيک شراين امتحان گذاشتند، که معلوم شود کدامي و معممینين دي معلمی برایحت

 را ی مستقل و بلقوه مخالفیرويچ نيدن هياما رضاشاه که چشم د. سواد تخته شديان بي نمای از روحانیرين منوال، دستگاه کثيبد

رحم يس بيپل. ان داديت قاطع مالي اکثری؛ و دستور به لغو عبا و عمامه برا ط و مالحظات هم اکتفا نکردينداشت، بدان شرا

ن ي سالمند به اعتراض ای از علمایکيکه ي وقتیحت! ن و کتک زدن و عمامه انداختن افتادي هم با جان و دل بکار توهیرضاخان

فیرها و روش مغرورانه همسر شاه در عزاداررفتا اس   ا  ح شخ 

 . دير شالق و لگد به خاک  و خون کشير را زي پیروحان

ت و آن  ر حوزه قم ب به ر بر  سو صًا رم، پرخاش نمود؛ قزاق قلدر

 و یين زورگوي ع بلکهیگر نه جنبه تجدد طلبين اعمال که دي توانست در قبال ایچ کس نمي بود که هیکتاتور بنحويتسلط و اقتدار د

که کشور يزين وضع، تنها چيبا ا. ل شده بوديانه تبدي سرکوب وحشی هم به نوعی مذهبی حرکت آزادیحت.  کندیاستبداد بود، مخالفت

 یر پنج هم از خشم و قهر شاه مظنون و عصبي ارتش و افسران همراه رضاخان میاما امرا.  داشت ارتش بودیکپارچه نگاه ميرا 

ا خطر مرگ ي ارزش سرگرم باشند و ی بی به سمتید در گوشه ايا بايافتند که ين ها زود درين ها و با ابتکارتريبهتر. ددر امان نبودن

ا چرا بهمان ي دانست که چرا فالن فرمانده ناگهان مغضوب شده بود و یچکس نميه!  را بجان بخرندید و زندان رضاشاهيو تبع

 بود و با سوءظن کنترل یس مخفين افسران ارشد هم تحت نظر پلي مراوده و رفت و آمد بهرگونه.  به زندان افتادندیگروه بدستور

ان محروم ساخت و حاال فقط عده يو نظام استمدارانين روشنفکران، سيب، شاه مملکت را از خدمت صادقانه بهترين ترتيبد.  شدیم

 .  امور کشور شدندی ظاهرساز متصدیده و دسته اي از جان ترسیا

 یيايتوهمات آر
ان يرانيانه و هند را داشتند، با اعراب و ايصر که هر دو قصد حمله و اشغال خاورميها در زمان ناپلئون و آلمانها در عهد قيفرانسو

ن ي هم از همیتلر و حزب نازيه. ننديافري بیسي ضد انگلی دادند؛ تا شورشهای و همکاری برادری درآمدند و وعده هایاز در دوست

 و آلمان ژرمن به گوش رضاشاه خواندند و یران پارسي را در ایيايقوم برتر آر"  پرافتخاریگذشته ها"در سر برآوردند و داستان 

کرده " ی پناهاسالم "ی حمله به مصر ادعای  سال قبل ط١۵٠همان گونه که ناپلئون در . د را شاهد گرفتندي تخت جمشیخرابه ها

 یکه حتيز با وجوديرضاخان ن. ران ساختيم اي و مودت با رژی را بهانه دوستیي مشترک نژاد هند و اروپایشه هايتلر هم ريبود، ه

 با ی و کرداریالت نژاد پرستانه هزاران ساله پر و بال گرفت و با توجه به مشابهت رفتارياد نداشت، از تخيپدرش را هم درست ب

 . ديشه او گرديفته اندي آلمان، شستيرهبر فاش

مبدل شد و اداره پست هم موظف ) اين آريسرزم(ران يمتر ايا پارس به لغت قدي کشور از فارس ی شاهانه، نام رسمی فرمانیپس ط

انگار د که ي گردینيفته تصورات و خودبزرگ بيکتاتور آنچنان فريد! م را به فرستنده عودت دهديگشت که تمام نامه ها به آدرس قد

ک مشت يدان يمانان جاوي و هم پی، برادر خون ک شبهي توانند یره پوست مين کشور چند نژاده و تي، مردم ایي و ادعایر نامييبا تغ

د را ي هزاران ژرمن بور و سفین اعتراضي آلمان که به کوچکتریستيم فاشي رژیيتو گو!  شوندی متفرعن بلوند و چشم آبیآلمان
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روين مياه صحرانشيک دسته کله سي، دلش بحال یروزيکشته بود، در صورت پ ت ر نفت جهان يک پنجم ذخاي یسوخ که

 . فته شديست و رضاشاه هم فريد نين و تمجيز به مزاق خودکامگان خوشتر از تحسيچ چياما ه! نشسته بودند

صادفًا  ت؛ 

ه ًا

ًا 

، راه آهن ی صنعتی رضاشاه در پروژههاران شدند تا بهي وارد ای از مهندس و کارشناس و نظامین منوال، دوهزار آلمانيبد

ا.  مساعدت کنندی و کارخانجات مهمات سازیسرتاسر نده يران در جنگ آي ای هم برایخته شد که نقشيز ري نی سریيظاهر طرح

 یه هايد و پايک گرديست و نژاد پرست نزديم جنگ طلب، فاشيک رژيران به ي ایاست خارجين گونه، سيا. گرفتياروپا در نظر م

 .  قرار گرفتیي اروپایهاياستقالل کشور در مخاطره باز

  دومیجنگ جهان
نه ي در زمیحاتيا ساخت، که با ابداعات تسلي هفتاد و پنج سال جدال کشورها مهینه را براير اول زمينگ جهانگن جيع خونيوقا

 توانا زاده ینظام-یکتاتوريم دي دو رژیجهان از خاکستر جنگ اول. ستم نابود سازدي بشر را در قرن برفت تا تمدني، میکشتار جمع

 .  شدی اتمیياروي جنگ سرد و رویسم روس که مبنايسم آلمان که جهان را به جنگ دوم سوق داد و کمونيشدند؛ فاش

.  نشان ندادندیچ رحم و گذشتيه" انتگريخ"ه يورده و روسنسبت به آلمان شکست خ) سيفرانسه و انگل(برندگان جنگ اول در اروپا 

رفرمان خود داشت، برهم يک چهارم جهان آنوقت را به زيا که يتاني بری امپراطوریربنايب شده بود و زي از فرانسه تخریمين

گر يودند؛ تا آنها دف شکست خوردگان بيافت غرامت و تضعيز خواستار مجازات، دريندو قدرت مجروح نيدر مقابل، ا. خورده بود

ز، ي و روابط مودت آمید و در عوض دست دوستي نرسیيس هم به جاي ها در کنفرانس صلح پاریيکايتالش آمر. نتوانند سربلند کنند

 غرب کشور از آلمان ی معدنیمناطق غن. ست در آلمان نشان دادنديالي سوسیس مشت محکم خود را به دولت نوپايفرانسه و انگل

 . ک نسل اندوخته مردم آلمان بر آنان مقرر شدي هنگفت معادل ید؛ و غرامتيفرانسه ملحق گردجدا شده، به 

که اکثر( حاکم را یستهايالير انداختند و جوانان مغرور سوسيز سر به زيرآميتحق" صلح" از شرم شکست و آن یان آلمانينظام

ک ي خود از ی صنعتین و تکنولوژياد برتر ژرمن با نظم آهنشد که نژيمگر م. مقصر شکست در جنگ قلمداد کردند)  بودندیهودي

ن ي لنیبرهبر(ه يسم را در روسين الملل بود که کمونيت بيهودينها همه توطئه ي؟ البد ا! خوشگذران شکست بخوردیمشت فرانسو

، از پشت به مردم و ارتش یهوديال پردازانه و مساوات طلبانه مارکس ي خیشه هايز با انديبراه انداختند و در آلمان ن)  تباریهودي

 !دنديصر گردي و فرار قی و انقالب اجتماع١٩١٨ژرمن خنجر زدند و باعث شورش سربازان در 

ر کارگران و کشاورزان يبانگيستم گري در دهه سوم قرن بیه داري پرداخت غرامت، بعالوه بحران سرمایکه فشار اقتصاديهنگام

اب، ي آسیان سنگهاي گندم در می حاکم مثل دانه هایال دمکراتهايسوس. ديز گرم گردي نیاط افری های شد، بازار تئوریر آلمانيفق

 یه الزم براي خواستند و در داخل هم سرمایس پول غرامت ساالنه را مياز خارج، فرانسه و انگل. از همه طرف تحت فشار بودند

 سرخ بود و ی خواستار انقالبیستيجناح چپ کمون. ردکي غوغا میي مواد غذای و قحطیع فراهم نبوده، بحران ماليز صنايتجه

ان يهودي"ده و بدنبال ساقط کردن آن و انتقام از يانتکار نامي دولت را خیستي انداخت، و جناح راست فاشی براه می کارگریشورشها

ت يستها با اکثريارلمان، فاش کار خود را کرد و در انتخابات پ١٩٢٠ان دهه يه در پاي سرمایعاقبت، سقوط بازارها. بود" توطئه گر

سم کشاند؛ نوک يک طرفه کمونيه که آنکشور را به جاده ين در روسي لنی کوچک انتخاباتیروزياما مشابه پ. دندي بقدرت رسیکوچک

تلر به حکومت در چارچوب ين و هيامثال لن. ت مطلق را بدست گرفتيگر رها نکرد تا حاکميد، ديتلر که بقدرت رسيانگشت ه
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تنها قدرت مطلق، .  خواستندی خود میي در راه مقاصد نهایچه ايدند و آنرا بازي خندی و انتخابات چهارساله می پارلمانیدمکراس

ن ي ایلذا هردو!  نمودیه ميله را توجيهدف هم وس. کردي امثال آنان را ارضاء می روانیامن  و نایني و خود بزرگ بیبلندپرواز

ه يغ کرده بودند، مقاصد انحصارطلبانه خود را برپايت وتبلي و مردم دوستانه آغاز به فعالیستيالي سوسیده آل هايد که از اينوابغ پل

 . وند زدنديآن درخت عامه پسند پ

 خودگردان و فارغ از یجامعه ا(سم يو گذار به کمون) یه داري عادالنه و بدون سرمایاجتماع(سم يالي سوسی، برقرارینيدر تفکر لن

قابل ) یه داري عهد سرمایايپرولتار( توسط طبقه کارگر یکتاتوري قدرت مطلق و اعمال دیريها با بدست گتن) ت و حکومتيمالک

 خود را با زور و ارعاب ی به حکومت برسد و خواستهایک حزب قويت ي توانست بدون حاکمی نمیچ طبقه اياما ه. حصول بود

ته يکم( متمرکز یک رهبري هم قادر نبود بدون یچ حزب مقتدري، هنيهمچن. بر سرتاسر جامعه اعمال کند) اي پرولتاریکتاتوريد(

 یاسيط خشن و شکنجه بار سير شراينگونه، تحت تاثيا.  برسدیروزيک رهبر طراز اول، به پي بدون یته مرکزيچ کميو ه) یمرکز

م ي و رهبر عظی مرکزتهيست، کميه حکومت مطلقه حزب کمونيبه توج) یعدالت اجتماع (یال دمکراسي سوسیدئولوژيه، ايروس

 ! ل شديتبد) نين و سپس استالياول لن(الشان انقالب 

با شکست .  او دمساز نبودیگريه نظاميک با روحي دمکراتیشه هايسم آغاز کرد، اما انديالي از سوسیتلر هم در جوانيآدولف ه

. م کنديحه دارشده شان را ترمي جری بودند که غرور ملیآلمان در جنگ اول، سربازان زخم خورده و شجاع ژرمن بدنبال حزب

تلر وعده هر دو يه) یناز(ست ياليونال سوسيحزب ناس.  قرار دهدی خالی که بتواند نان بر سر سفره هایز خواستار حکومتيمردم ن

رداخت ا کردند، از پي آلمان را احیها سپس به سرعت و قدرت توان نظاميناز. دي بقدرت رسیکار را داد و در انتخابات پارلمان

 . پر شتاب را به اجرا رساندندیک برنامه صنعتيه آزاد شده، يباز زدند و با سرما ن سري به متفقیغرامت جنگ

 گرفتند و یاحزاب چپ در فرانسه قدرت م. کا را شکسته بوديس و آمري کمر فرانسه و انگل١٩٢٠ آخر دهه یه داري بحران سرما

ده، ي کار بدون شغل و درآمد گردیرويک چهارم نيکا، يدر آمر. م داشتندياهرات دا در انگلستان آشوب و تظی کارگریه هاياتحاد

، ی به صورت عدالت اجتماعیستيالي سوسیشه هاي هم اندیه داري معظم سرماین کشورهاي در ایحت. کرديداد مي بیديفقر و ناام

س و يک در انگلي دمکراتیاما سنت ها. ددني به منصه ظهور رسیع ملي و احداث طرح ها و صنای دولتی، کمکهایکاريمه بيب

د و ي الزم را اجرا نمای، اصالحات اجتماعی پارلمانی بود که بتواند بدون سقوط حکومت و در چارچوب دمکراسیکا آنقدر قويآمر

ه يسرمابدون شکستن کمر .  جامعه گرا مبدل سازدی ولی رقابتی بدون حد و مرز، به نظمیه داري را از سرمایاقتصاد جوامع غرب

 از ی، بخشی و اجتماعی عمرانیم و اعمال طرحهاي مستقیريات گي مالی ثروت جامعه بود، با اجرای که مولد اصلی صنعتیدار

و  یاسيب، نظام سين ترتير قسمت شده، بديان اقشار فقيد و در ميثروت جامعه به طور مرتب و منظم از چنگ ثروتمندان خارج گرد

حاصل اصالحات روزولت در " یدولت رفاه اجتماع" ن ينمونه ا! سم در امان مانديا فاشيسم يون از سقوط در ورطه کمیاجتماع

 یدمکراس. ات بستيه داران مهار و مالير سرماي ناپذیري سید و امکان کار سازنده داد و بر اشتهايکا بود که به عامه مردم اميآمر

، نجات ی رفاه و عدالت اجتماعی طرحهای، توسط اجرایه داري بر سقوط عاجل سرمای مارکس مبنینيش بي توانست از پیغرب

 .  قرار گرفتندی نظامیکتاتورير ديه و ژاپن در مسياما آلمان ، روس. ابدي

ان، ييکاير تجارت و مبادله افکار با آمريتحت تاث) ١٨۵٣(مه دوم قرن نوزدهم ي بسته و درون گرا بود، از نیژاپن که قرنها جامعه ا

 جوان و متجدد یدند و پادشاهي شوریده قبلي پوسی از اشراف بر امپراطوریگروه.  دست زدی و صنعتی، اجتماعیاسيبه انقالب س
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ن اصالح طلبان يا.  خود را از دست بدهندیت ژاپني بود، بدون آنکه هوی روش غربیريادگين گروه يهدف ا. را بر تخت نشاندند

ن بزرگ توسط دولت ين مالکيزم.  را ممنوع سازندی خصوصیشتن ارتشهار و داي، بستن شمشیي سامورایتوانستند طبقه جنگجو

ن، القاب يعناو. ان برداشته شودي از میده فئودالي بضاعت قرار گرفت، تا نظام پوسین بيار زارعي شد و در اختیداريبه اقساط خر

آموزش و پرورش .  گرفتی افزونی و توازن طبقاتی اجتماعیهايان برداشته شد و آزادي اشراف از میي قرون وسطایايو مزا

د و ي رسیي اروپای پنجاه سال به درجه قدرتهای غرب آشنا نمود و کشور طیاي دنیشرفتهاي را بسرعت با پی، اطفال ژاپنیعموم

 ا را هميرفت تا شمال شرق آسي که میه تزاريلذا در مواجهه با روس. را از آنان آموخت) سمياليامپر (یي، روش مدرن جهانگشایحت

را به ) ره کرهيوان و شبه جزيره تايجز( مورد دعوا ی روسها را منهدم ساخت و اراضیياي دریروي ن١٩٠۴ببلعد، ناوگان ژاپن در 

 . ان نهادي را بنیدي جدیاشغال خود درآورده، استعمار نظام

.  قرار گرفته بودیموضع ضعف فاحشا و ژاپن در يتالين در مقابل محور آلمان، ايس، فرانسه و چي، اتفاق انگل١٩٣٠ان دهه يدر پا

ار ي اختیطرفيس، بيش در کنفرانس پارين جنگ اول و عدم توجه به خواستهايش و خاطره خونيز به خاطر بحران اقتصاديکا نيآمر

به  اقدام یتلري متفق، آلمان هیروهاين ضعف نيبا توجه به ا.  شدیک مين رفته رفته به آلمان نزدي استالی شورویکرده بود و حت

ک يش در مرز فرانسه را با ي از دست رفته خوینهايآلمان ابتدا زم. دين گرديگر مشغول فتح چي اروپا، و ژاپن نظامیجياشغال تدر

ن هربار از ترس عقب نشستند و در ظاهر مجاب يمتفتق.  رفتیش و چکسلواکيحرکت جسورانه بازپس گرفت و سپس به سراغ اتر

 پر تحرک آلمان ی مخوف تانکها و توپهایرويآنان اکنون متوحش از ن!  ژرمن تبار شدندیتهاي جمعتلر در اتحاد اقوام  ويه" منطق"

 محور، به اشغال ین تفوق کشورهايه ايهم در سا) ستيحزب فاش (یني موسولیايتالي ایحت. گر در اروپا بودندي دیو کابوس جنگ

 .قا پرداختي در شمال آفریبي و لیوپيات

او به . ر کنديشوا را سي مخوف پین جنگي ماشی توانست اشتهای داشت و نمی نگاه نمیتلر را راضي هاما گسترش گام به گام

 تابانه منتظر فرمان یز بيش سوم را بر سرتاسر جهان داده بود و آن گرگان جوان نياهپوش وعده حکومت هزارساله راي سیهايناز

م ي تقسی بست و کشور لهستان را با ویمان دوستيست پين کموني استالست بايتلر فاشي، هی باور نکردنی اقدامیپس ط! حمله بودند

ز لشکر يرا هم اشغال نمود و سپس به فنالند ن) یتواني و لی، لتونیاستون(ک ي بالتیاي دریان سه جمهورين مين در اياستال. کرد

 ین جدال جهانيلمان اعالن جنگ داد و دومس به آيت کامل آن؛ الجرم انگليا بود و تحت حمايتانياما لهستان متحد دولت بر. ديکش

 .  آغاز گشت١٩٣٩ستم در آخر تابستان يقرن ب

 کتاتوريسقوط د 
 ، فرانسه مقتدر فتح شد وی آلمانی تانکهایبا حمله برق آسا. دندي رسیري چشمگیهايروزيدر دو سال اول جنگ، آلمانها به پ

دانمارک، نروژ، .  نداشتندی شانسیتلري در مقابل آلمان هیي درجه دوم اروپایروهايگر نيالجرم، د. ناباورانه به زانو درآمد

. وستندي محور پیروهاي و بلغارستان هم به نیمجارستان، رومان. ر شدندي تسخیگري بعد از دیکيونان ي و یوگسالويک، هلند، يبلژ

 دو سال ی کرد که طیطرفيران هم اعالم بيا. طرف ماند و از گزند جنگ محفوظ شديه بير، ترکي کم نظیتين کاروزار، با درايدر ا

ت خاطر رضاشاه ي رضایا هم برايتانيچ؛ بري که قرار نگرفت هین روس و آلمان، مورد حمله اي دولتیاول جنگ با توجه به دوست

ونها روس، آن موازنه يلي و قتل عام میتلر به شورويانت بار هيو خ ی با حمله ناگهان١٩۴١امادر . دست به اقدامات دوستانه زد

 !قدرت برهم خورد
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شد، يلندن که هر روز بمباران م.  خارج ساختی نظامیا را از انزوايتاني محور بود که بریروهاي از دو اشتباه عمده نیکين يا

خاور دور توسط ژاپن قلع و قمع شده بود، حاال  مستعمراتش در یشدند و حتي آلمان غرق می هایيايردريش توسط زي هایکشت

 یه هاين دچار تصفيمتاسفانه روسها که ارتششان توسط استال. افتيه و زمستان دشمن شکن او ي زخم خورده در خرس روسیمتفق

 به نجات یدي اماگر. م بودنديا تسلي، فرار و یني در حال عقب نشی آلمانی تانکهاین شده بود، بسرعت در مقابل هجوم رعد آسايخون

ه در اشغال آلمان و ي روسی غربیاما مرزها! اج بوديع احتي سریحاتي و تسلی نظامیرفت، کمک رسانيمسکو و منابع نفت قفقاز م

 یايدر. ا قرار دارديمالير قابل گذر هي غیز کوههايه نين هندوستان و جنوب روسيب.  آن در تصرف ژاپن بودندی شرقیمرزها

اياه نيترانه و سيمد و  !رانيق ايج فارس و به طرياز خل:  ماندیک راه ميتنها . ا بوديتاليتسلط  ز عمًال تحت  ناوگان آلمان

ًال  ران کا

ًال  شاه از اوضاع ک ضا ل

افت حق استفاده از راه آهن ي و دری بر درخواست اخراج اتباع آلمانیران مبني را به دولت ایماتومين التي، متفق١٩۴١در تابستان 

ن ي آلمان، از درخواست متفقید به مقاومت ارتش و کمک هايران و امي ایطرفيع برضاشاه با تکرار موض. ، ابالغ نمودندیسرتاسر

ران با هندوستان و غرب ي داشت، شرق ایه شورويلومتر مرز با روسيش از هزار کيران بيکه شمال اين با وجوديا. باز زد سر

توسيا. ا بودنديتانيکشور با عراق، که هر دو در استعمار و اشغال بر  ی آلمانین محاصره شده بود و قواي متفقیروهايط نم

غيالجرم، تحل. ت آن نداشتنديم در وضعي مستقیرگذاري تاثی برایچ راهيه ام ت ينانه بود و موقعير واقع بي ر 

 !ر قابل دفاعياو غ

 داشت و ی ظاهریتش رضاشاه که تنها جبروتار. ران حمله ور شدندي از شمال و جنوب به ا١٩۴١ متفق در آخر تابستان یروهاين

 یروز دوم جنگ، ستاد فرمانده.  بپردازدین مقاومتيه شده بود، نتوانست به کمتريش تصفين ژنرال هايکتاتور از بهتريتوسط خود د

را از پادگانها به  ارتش را منحل نمود و سربازها ی فرمانیافت کرده بود، طيها دريسي از انگلیماتوم و دستورات مخفيران که التيا

گانه و آشنا يست سال ساخته بود، بي بی را که طیانت، آه از نهاد رضاشاه برآمد؛ که ارتشين خيدن خبر ايبا شن! خانه خود فرستاد

.  راندندی اصفهان میها از جنوب به سويسي آمدند و انگلی روس از شمال به سمت تهران میروهاين. در دو روز برباد دادند

کتاتور ي آن دی سرخ برایاما روسها. دانستي م١٩٢١ ی کودتای خائن به قرارهاید حتي و شایک سمپات آلمانيضاشاه را ا ريتانيبر

ن از سلطنت خلعش يمتفق. شوازشان رفتيم گذاشت و در اصفهان به پيها قرار تسليسيپس با انگل. ست ترسناکتر بودنديضد کمون

 را از خود ساقط کند ی بانکی بردند تا هزاران سند ملک و موجودیرا به دفترخانه اي وکردند و از کشور اخراجش نمودند؛ اما ابتدا

" ريکب"ورشکسته، شکست خورده و افسرده، رضاشاه .  آن عودت شودی به صاحبان اصلید روزيد، تا شايران نمايو به نام دولت ا

 . ان سپرد فرستادند که دو سال بعد همانجا جی جنوبیقايد آفري به تبعیرا با کشت
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 تي مشروطیاي اح-۴
ران را مصادره کردند، ي اش در ای، امالک  و حساب بانکیي آنقدر از رضاشاه منزجر بودند که نه تنها تمام دارایسيمقامات انگل

اما شبح بازگشت بقدرت . اجار را دوباره بر سر کار آوردند را هم منقرض کنند و خانواده قی قصد داشتند سلطنت پهلویبلکه حت

 را هم فراموش کرده بودند، آنچنان بر بزرگان ی لغت فارسیع حتیپر افاده و ب" شازده"صدها 

 که سالها ی فروغیمدعل محیحت.  بهتر دانستندی را در چارچوب مشروطه و قانون اساسیران گران آمد که ادامه سلطنت پهلويا

ت از سلطنت مشروطه فرزند او پرداخت ي فاصله نداشت؛ به حمای رضاشاه بود و تا مرگ قدمی آژانهایمغضوب و در منزل زندان

ر حکومت و نوشتن ييم؛ از تغيم و آنرا اجرا نمايم، فقط الزم است همت کني داری و دمکراسیما قانون اساس: "و استدالل کرد که 

 جوان هم مصاحبه ی شناختند و با محمدرضای را میس ها فروغيانگل"! ستي حاصل نیچ سودي که اجرا نشود هم هیديقانون جد

 .  کردند و توافق حاصل شدیا

ضًا در فرنگ  استفاده قجر که ب

ًا  چ  ن

س يپل.  بودیاسي سیهاي و آزادیت و قانون اساسي مجدد مشروطیاي به منزله احیشاه پهلو ه سلطنت محمدرضاي اولیز سالهايبواقع ن

خواه و وطن پرست يست، آزادياليدر زندانها گشوده شد و صدها روشنفکر، سوس. ا فرار کردندير شدند و يا دستگيکتاتور ي دیمخف

الت استقالل يت که با انفجار احزاب و روزنامه ها، تماي مشروطیاما همانند ابتدا. افتندي یي رهای رضاخانیاهچال هاي از سیرانيا

د که ي منجر گردیاسيک سلسله توفان سي به ی مجدد هم بزودیاين احير همراه بود، ايشا عی نظامیريطلبانه در استانها و قدرت گ

 . دا نمودي پین الملليا در جنوب، بسرعت جنبه بيتانيبا توجه به اشغال کشور توسط روسها در شمال و بر

دار بود، اما ارتش و يپا)  و حقوق زنانیالت عمومي، تحصین مدنيقوان( ماند یاعظم آنچه از اصالحات دوره رضاشاه برجا

 اشغالگر که هر یروي نیري بخاطر وجود کثی و محصوالت مصرفیي مواد غذایکمبود و گران. دياقتصاد کشور هر دو متزلزل گرد

 ی عذاب آور جنگ اول را در خاطره ها زنده نمود؛ اما خوشبختانه قحطی سالهای بردند، تا حدی گرفتند و می توانستند میچه را م

 از قدرت و انتظام یشده بود، با زحمت فراوان توانست کسر" مرخص"ارتش هم که  . اه تکرار نشدي سیر آن سالهاي و مو مرگ

 سلطنت مبدل ی ماند و به عامل بقایباق) فرمانده کل قوا( اشغال، تحت  فرمان شاه جوان ی سالهایا کند و در طي را احیرضاشاه

 . ديگرد

 ه جوانشا
 بودند که یسي رساندند، اشغالگران انگلی که او را به شاهیيروهاين. دي به سلطنت رسیر عادي غیطي در شرایشاه پهلو محمدرضا

. د ساختنین ظاهريگزي تجربه را جای ساله و ب٢٢ از کشور اخراج کردند و پسر یدر توافق با روسها، پدرش را با خفت و خوار

! شديس ابالغ مي روس و انگلیاست کشور توسط سفارتخانه هاي اشغالگر بود و سی جنگ با قوای در آن سالهایاما قدرت اصل

هم که زخم رضاخان را بر جسم و جان )  چپیستهاياليگرا و سوسياشراف قاجار تبار، روشنفکران مل(ران ياستمداران اياعظم س

 .  او بودندیان گشتن چهره واقعيستند و مترصد نماي نگریم اضطراب من گرگ زاده را به چشيش داشتند، ايخو

 به زنان یقزاق قلدر مطابق مردان متمول آن دوره، چندان توجه.  بودی از پسران رضاشاه از چند ازدواج عقدیکيمحمدرضا تنها 

به ولفيک وارث ضعي به عنوان یعالقه زورک ی محمدرضا را با نوعیو. و فرزندان متعددش نداشت ار ا رفته بود؛ ي پذیعهدي،

 یرفتار خشن پدر و عدم ابراز عالقه و اعتماد، تا حد. نده مملکت نگران و نامطمئن بودياما از توان او در کسب قدرت و حفظ آ
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 در ی به عنوان ابزاری و شجاعت فردی در مقابل، او را به کسب قدرت بدنیف ساخت ولياعتماد به نفس محمدرضا را ضع

 . اش، مصمم نمودی درونیاندن احساس ناامنپوش

" ت سلطنتيترب" مجزا به یکش جدا کردند و در باغيشان نزدي خردسال بود، محمدرضا را از مادر و خوی هنوز کودکیوقت

 یر، و معدود ساعاتي سخت گیني فرانسه زبان بود و معلمیه ايهفت ساله تحت مراقبت دا–اغلب روز، کودک شش. مشغولش نمودند

 دوازده ساله بود که ینوجوان. شدي محبت صرف می بی خشک و رفتاریآداب  گذراند، دریا مادر ملکه اش ميا که با پدر تاجدار ر

 یس براي در سویک مدرسه شبانه روزيان مورد اعتماد، به ي از ارتشیکيو فرزند او و پسر ) مورتاشيت(ر دربار يهمراه وز

 یک طرف و قرار گرفتن در جمعي از  مالوفطي کامل از خانواده، دوستان و محیين جدايا. ديرستان اعزام گرديل دوره دبيتحص

 به سرعت به یو.  گذاشتی قویري کمسال تاثیه محمدرضايگر، در روحيگانه زبان از جانب ديگانه فرهنگ و بيان بياز خارج

اما با . دير و اضطراب گرديرد؛ و دچار تحق بیان پي و سلطنت کشورش در نظر خارجیعهديول" یواال" مقام ی اعتباریضعف و ب

 و ی غربی زندگی رفته رفته به استانداردهایه غالب آمد و حتيد، بر آن شوک اوليق و دوستان جديافتن عالي و یجذب فرهنگ غرب

 از یليان امتحانات و فارغ التحصيش از پايبا وجود شش سال درس و زحمت، درست پ.  عادت نمودیيتوقعات قشر متمول اروپا

 را یو اصول ارتش گردان" مرد شود"عهد را به سرعت به دانشکده نظام تهران برگرداند تا يس، فرمان رضاشاه وليرستان سويدب

م ير افسران تحت تعليافتند تا با محمدرضا مثل سايد ي نظام هم دستور اکۀ دانشکدیرؤسا. ردي بود، فراگیه سلطنت پهلويکه پا

 .  مشغولش گردانندیم و انظباط نظامين، تعليح تا آخر شب به تمربرخورد کنند و از اول صب

ل به خوش يشتر متماي جنگجو و خشن داشت، محمدرضا بیه ايها، برخالف پدرش که روحيريو سخت گ" ماتيتعل"اما با تمام آن 

کل و ي، خوش هیيپامه اروي بود نی جوانیکه شاه شد، محمدرضا پهلويزمان. دي گردیح، ورزش و دوست بازي، تفریگذران

 و پرواز ی، سوارکاری ورزشی هایي دست به ماجراجویترسو نبود و حت. ی خجالتی کمیم و حتي مالیورزشکار، با رفتار

 شکاک و نگران داشت که یه اي مهر، روحی اطفال پدران خشن و بیلياما مثل خ.  بردیجان آن لذت مي زد و از هیز ميما نيهواپ

شه کن شده بود و در ي که ریدوره خردسال. شدي مانع می گروهیگران و انجام کارهاي با دیاد، همکاراو را از اعتماد به افر

گران را يگر زبان و مغرور به سر برده بود، هم آن عدم اعتماد به دي دی هایب و با همکالسي غریطيس، در محيون سويپانس

س، ي اروپا و سوی باالیسه با استانداردهاين منوال، در مقايبد.  استوار ساختی کمال طلبانه را در ویش داد و هم وسواسيافزا

 ی توانست به اروپایبود اگر مي تر میدر ته دل، راض.  او آزاردهنده بودیران عقب مانده برايص ايتحمل کمبودها، ضعف ها و نقا

 پدر یاما پولها. ران داشته باشدير ا، فارغ از فقر، جهل و خشونت حاکم بیري متوسط و دلپذیدا کند و زندگي پیزش برود، شغليعز

 .از داشتنديران به او نيشان، در اييکايد آمري متحدان جدی و بزودیسيبرباد رفته بود و اشغالگران انگل

. بود) پرل هاربر (یيکا در هاواي آمریياي دریرويرانه و ناجوانمردانه به ني محور، حمله غافلگین اشتباه بزرگ کشورهايدوم

چرچ م تعلل، يبعد از دوسال و ن!  افتدي خود بیک بود از صندلي ها آنچنان خوشحال شد که نزدیدن خبر حمله ژاپني از شنلياه

بيآمر ا    ع س يروزولت رئ. دين چرخيوست و موازنه قدرت به نفع متفقي دوم پیر به جنگ جهاني نظی بیتيا

 و ی به انگلستان کمک نظامیطرفي جنگ با وجود اعالم بیداشت، از ابتدا) ستياليسوس (ی اجتماعیه ايکا که روحيجمهور آمر

 یکا طرفداران مقتدر و متموليست در آمرياما آلمان ضد کمون.  نمودیارسال م) ی بازرگانیتحت عنوان قراردادها (یاقتصاد

. هزار جوانانشان بودند صد ون چندخته شدن دوباره خيگر و ريد" یيجنگ اروپا"ک ي شرکت در فداشت و عامه مردم هم مخال

رًا  ظ

ص و حدت و با رًا چ کا ن
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رانه به پرل هاربر يزد و با حمله غافلگ" رانهيشگيپ "ید، دست به اقدامي دیانوس آرام مي بالقوه در اقیکا را خطرياما ژاپن که آمر

 .کا نمودي ناوگان آمری در نابودیسع

د در موازنه ي جدیجاد قطبي قدرت در کشور شاهد اگرانيران و تهران وارد شدند و بازي هم به جنوب ایيکاي آمریروهاي، نیبزود

 ها که به دست و دل یيکايرفت که با ورود آمريد ميگانه بود، اما امي بیروهايران همچنان در اشغال نيا. دندي گردی نظام-یاسيس

 ! ت نموديد را تقويامن يز ايکنفرانس تهران ن.  شهرت داشتند، استقالل مجدد بعد از اتمام جنگ حاصل گرددیخواهي و آزادیباز

ن و روزولت در تهران به مذاکره يل، استاليقا؛ چرچيه و شمال آفري در جبهه روسی آلمانیروهاي، با آغاز شکست ن١٩۴٣در سال 

 یهاي از فداکاریران صحه گذاشت و به عنوان قدرداني و استقالل ایت ارضيقطعنامه حاصل از کنفرانس منجمله بر تمام. نشستند

ران را يان جنگ، خاک اين متعهد شدند که تا حداکثر شش ماه پس از پاين همچنيمتفق.  دادی اقتصادی کمک هاۀ، وعدرانيملت ا

 ١٨ بالغ بر یزاتيا که تجهيتانيکا و بري آمری از کمک هایلقب گرفت، چون بخش قابل مالحظه ا" یروزيپل پ"ران يا. نديه نمايتخل

ن يکا در ايتنها سهم آمر.  فرستاده شده بودی کشورمان به شورویادر، راه آهن و جاده هاق بنيارد دالر آن موقع بود، از طريليم

ون تن مواد يلي م۴ هزار واگن راه آهن، ١٢ما، ي هزار هواپ٢٢ هزار خودرو، ۴٠٠ هزار تراکتور، ٨ هزار تانک، ١٣ان حدود يم

ق يبدون ارسال آن کمک ها از طر!  بودیيفن صحراو و تلي هزار دستگاه راد۴۵٠ون دست کفش و لباس، و يلي، دهها میيغذا

 . دي گردی ناممکن م١٩۴۵سم در يافت و سقوط فاشي یتلر به نفت قفقاز دست مي خورد؛ هیه در مقابل آلمان شکست ميران، روسيا

 یاسي سی احزاب و فرقه هایريقدرت گ
 یت هاير و اقلي عشای، احزاب و حتیاسي سیت هاي جوالن شخصیه برا، عرصیس و ارتش رضا شاهيبا تارومار شدن پل

ئت دولت را يل کرده و متمول به سرعت خالء قدرت را پر کردند و مجلس و هيان تحصياشراف و اع. ا گشتيسرکوب شده، مه

انجمن ها، احزاب و .  نمودندیم ی اشغالگر همکاریروهاي سفارتخانه ها توجه داشتند و با نینها به رهنمودهاياکثر ا. قبضه نمودند

 . ده بودند، به سرعت جوانه زدند و رشد کردندي نامنتظر رسی سال به  باران١۵ که بعد از یرياهان کويت ها مانند بذر گياقل

 یرکتاتوي چند ده ساله فترت و دیران معاصر، که هر بار با دوره هاي در ایاسي سیشه هاي اندیع و انفجارين رشد سريمتاسفانه ا

 ی فرصت نمیاسي سین جنبش هاياول آنکه ا. بوده است یجاد دمکراسي در امر ایاني شود، باعث بروز دو ضعف بنیسرکوب م

 یشه هايدوم ضعف در عدم تناسب اند.  را بوجود آورندی برسند و درختان تنومند و باروریالتي و تشکیابند تا به بلوغ کامل فکري

ًاي با وضعیاسين حرکات سيا ق  جهان یت، مباحثه و مکاشفه براي سال عدم فعال١۵. ر و تالطم استيي موجود جهان در حال تغت 

 به ی انقالبیسم روس از جنبشيک نسل، کموني یط. بودي میک نسل تکامل فکري عقب افتادن از یستم به معنايبيسر

اما طرفداران روش . ست افتاديطان صفتان فاشي به دام شیقل شده بود و آلمان روشنفکر و مترين تبدي مخوف استالیکتاتوريد

 .  آشنا شتافتندی های به سرعت به سراغ همان وابستگیر بودند، بعد از آزادي رضا شاه اسی که در زندانهای و آلمانیروس

ع وا

عًا متحول قرن 

ل دادند که در مرام يشکحزب توده را ت) یدکترارانپنجاه و سه نفر انجمن ( آزاد شده از زندان ی هایدر مرکز و شمال کشور، چپ

، با ی سفارت شورویالتي و تشکین حزب با مساعدت ماليا. ست و ضد استعمار بودياليغات سوسيست، اما در رفتار و تبليکمون

ف يسران حزب ط.  کسب نمودیت قابل توجهيد و در مجلس شورا اقليران گردي ایاسي سیروين نيل به منسجم تريسرعت تبد

ن منوال، يبد. ت الزم نبودي عضویست برايني لن–ستي مارکسیشه هاي قبول اندی شدند و حتی را شامل میاسي از فعاالن سیعيوس
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 خود خواندن یوستند که به اعضايد بخش پين تشکل منظم و نوي به ای و صنفی کارگریه هاي ضد استعمار، چپگرا، اتحادیچهره ها

روز يم في بزرگ مثل مریل هاين حزب از فاميفعال. داديم ميرا تعل ی و کارکرد گروهیالتيه و اصول تشکيو نوشتن، علوم اول

.  شدندی را شامل می و احسان اله طبریانورين کي مثل نورالدیتا جوانان پر انرژ) رزاياسکندر م (یرج اسکندريو ا) فرمانفرما(

 یروي توانست نین حزب ميبود، ان ني و استالین الملل و اطاعت کورکورانه از شورويسم بي به کمونیاگر نقطه ضعف وابستگ

 . ردي زمام دولت مشروطه را بدست گیران را قبضه کند و حتيدوار ايجوانان ام

است ي اسالم به کشور و سینبار تحت لوايس ها و ايت انگليا با حمايد ضي سیحت. دا شدنديگر هم به وفور پيز و درشت دياحزاب ر

است را به يده سي نادی در ارتباط بودند و چرخهایت صحنه با دولتمردان اشرافهم در پش) فراموشخانه(فراماسون ها . بازگشت

 ی و تخته قاپوهای اجباراستقرار یالتياقوام ا.  هم سر بلند کردندی ملیت هاير و اقليعشا.  گرداندندیس ميد سفارت انگليصالحد

 یيمنجمله ناصرخان و خسروخان قشقا. خود شتافتند ی آباء و اجدادی را به دور انداختند و به سراغ چراگاه های رضاشاهۀمسخر

 با عوامل ینان در منطقه فارس قدرت گرفتند و به همکاريا. د آزاد شدنديده بود، از تبعيکه پدرشان به دست رضاشاه به قتل رس

اد درآورد که در ينقر را دوباره تحت اين عشايف شاه خواست که ايارتش ضع.  پرداختندیسي در مبارزه با اشغالگران انگلیآلمان

 ها را یسي، انگلیير قشقايان عشاي در میاما وجود جاسوسان آلمان.  شکست خورد و عقب نشست١٩۴٢ سال یزهايجنگ و گر

 با آلمان یي آن عوامل را فراهم کردند؛ و ارتباط قشقایري موجبات دستگ١٩۴٢ خود در یم نظاميبشدت نگران نمود و با فشار مستق

 با ی، حتیم نشدند و با گذشت سالي و تفنگداران خود، تسلیت محلير به پشتوانه حماين شکست، بزرگان عشاي ابا وجود. ساقط شد

افت اسلحه و ي با دریين قشقايتشان با جناح چپ حزب توده، خوانيسپس با توجه به ضد. افتندي یت نسبيورود به مجلس شورا قانون

ت و کسب يک دهه تثبي یاست کشور برايد سي جدیدند و از تضادهايطق خود گرددر منا" تياستقرار امن" مامور به یمهمات دولت

 .ش استفاده بردنديتمول خو

ک و ي دمکراتیشه جمهوري از زندان، به سراغ همان اندیهم بعد از آزاد) یشه وريد جعفر پي سیبرهبر(جان ي آذربایاسيفعاالن س

د جمهوريدمات جدا اشغالگر روس، مقیروهاي نیاستقالل رفتند و با همکار ا ا  را یجان شوروي آذربای  

ته يت ها در کميشه استقالل اقليافتند که اندي دری داشتند، بزودیاسي سینان که ابتدا با حزب توده مراوده و همکاريا. فراهم آوردند

 .جان دست زدنديجدد فرقه دمکرات آذرباس مي آن حزب طرفدار ندارد؛ پس الجرم با انشعاب از توده، به تاسیمرکز

غام آن بای ًال ا حتم و   آن خّطه

  سردآغاز جنگ
در جبهه اروپا با وجود قتل . ديان رسيان به پايکائي ژاپن توسط آمرین توسط روسها و بمباران اتمي با اشغال برلیجنگ دوم جهان

 سوخته، ارتش مدرن آلمان نتوانست به عزم ملت یانه اري از آن کشور به ویميل ني و تبدیون اتباع شورويلي میانه سيعام وحش

س و ي انگلیقوا. دين رسي برلی به دروازه هایاپي و شکست پیني دو سال عقب نشیار غلبه کند؛ و طيروس و زمستان سخت آن د

 یروهايبه ن) ايلتايا(و جنوب ) فرانسه(نان حاصل کردند، از جبهه غرب يکه از ضعف آلمان در برابر روس اطميز وقتيکا نيآمر

 آلمان حدود یتلر، حاصل جنگ براي هین و خودکشيدر زمان سقوط برل.  اروپا را اشغال کردندیمه غربيمحور حمله ور شدند و ن

 اکثر شهرها، یست ها و نابودي فاشیگريان به خاطر وحشي جهانیمه، نفرت عموميم مملکت به دو نيون تلفات، تقسيليهشت م

 !  ژرمن بود کشوریربنايع و زيصنا
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 را شکست دادند و ین، اشغالگران ژاپنيت متحديبا حما) ست هايست ها و کمونيوناليناس(ن ي چی مقاومت ملیروهايا، نيدر جبهه آس

ن و کره را متأثر و منقلب ي آنچنان مردم چیرحمانه فاتحان ژاپنيرفتار خشن و سرکوب ب. آنان را از عمده خاک خود عقب نشاندند

 یا برايآس" خود را با شعار یستيالياست امپري ها که سیژاپن. ر از ژاپن تا امروز در آن دو فرهنگ پابرجاستنمود، که تنف

ده باشد، در صورت سلطه بر ي کشی هرقدر هم که خودش سختیگر نشان دادند که هر نژاد انسانيآغاز کردند، بار د" انيائيآس

 . مخوف مبدل گرددی تواند به جالدیگران ميد

 ژاپن تنگ کردند و هر روز با یي هوایرويعرصه را بر ناوگان  و ن) انوس آرامير اقيجزا(ز از جبهه شرق ي نیيکاي آمریاروهين

 و استقرار ینيات زمياما شکست ژاپن محتاج عمل.  زدندی، به آن ارتش و ملت مغرور ضربه میبمباران شهرها و مناطق صنعت

کا که با استفاده از يدر عوض، آمر.  شدیگر منجر مي دیيکايبه چند صد هزار تلفات آمر مشابه جبهه آلمان بود، که الاقل یيروين

 یافته بود؛ با استفاده از دو بمب اتمي دست ی هسته ای، به تکنولوژ) تبار بودندیهوديکه اغلب ( از آلمان یدانش متخصصان فرار

 . ديان رسي به پا١٩۴۵ز در بهار يا ني آسد و شرط واداشت و جنگ در جبههي قیم بي ژاپن را به تسلیامپراطور

 حزب دمکرات روزولت ی رفاه اجتماعیاستهايکا که با سيآمر! کا بودياالت متحده آمري کشور ای جنگ دوم جهانیبرنده واقع

 ع دريم و سري عظیز بهره برد و به رشدينده زمان جنگ ني فزایاز مصرفي کسب کند، از نی داخلیتوانسته بود صلح و توازن

 هرگز مورد حمله یيايل جغرافيکا تنها طرف متخاصم بود که به داليبعالوه کشور آمر. افتي خود دست یع، بانکها و کشاورزيصنا

کا به ي مدرن، آمریي هوایرويم، ناوگان و ني عظیان جنگ، عالوه بر ارتشيدر پا. ديو خسارت قابل توجه دشمنان واقع نگرد

 .  داشتیز دسترسين) تمبمب ا(خ بشر ين سالح تاريمخوف تر

 با هزاران یونيلي ده میس ارتشيکا و انگلي آمریحاتي و تسلی، صنعتی مالید که با کمک هاي رسینقش ابر قدرت دوم فاتح به شورو

!  فاجعه آور بودیر شوروي جماهري ساه وي روسی، جنگ برای و اقتصادیاما در ابعاد انسان. ار داشتيما در اختيتانک و هواپ

اما .  به قتل رساندندی اسارت جمعیونها نفر را در جبهه، روستاها و اردوگاههايلي دانستند، میا که نژاد اسالو را پست مآلمانه

 یرحمانه ارتش سرخ  و اشغالين نفرت، در هنگام شکست به اتباع آلمان و متحدان آنان بازگشت، که دچار رفتار بيحاصل ا

 .سرکوبگرانه شدند

داشتن جنگ دو بازنده ظيا ک چهارم خاک و اتباع جهان يم بر يک قرن و نير که به مدت ي کبیايتاني بریامپراطور. اهر 

س، ي انگلی شهرهایيبمباران هوا. ل شدير و ناتوان تبدي پیري سابقه اندوخته بود؛ به شی بی و قدرتی افسانه ایسلطه داشت، و ثروت

.  را خم کردی کشور، پشت امپراطوری انسانیروي از نیمي و از دست دادن بخش عظ آنانی و تجارین به ناوگان جنگيتلفات سنگ

ق جان ي عمیيم  زخمهاي آلمان بود و صدمات جنگ را مستقیز که چند سال در اشغال قوايفرانسه ن

 تحت یا اراضي را به صورت مستعمره یيقاير و آفیياي آسیت کشورهاي که اکثرین دو ابرقدرت استعماريضعف ا. بدر برد

. دي گردیخواه ملي آزادیز نهضت هاي و رشد انفجار آمی شان در کنترل مردم محلیيار داشتند، باعث عدم توانايت در اختيموميق

 .قا خارج شديتنام و شمال آفري هندوستان را از دست داد و فرانسه به ناچار از منطقه ویا بزوديتانيبر

هم  ًا برنده

ورطه تنها با ًا تجربه نمود، از آن

دًا 

ن ي و چین سابق، شورويان متحدي جنگ سرد می درحال استقالل، مبانی اشغال شده اروپا و مستعمره هایشورهاسرنوشت ک

 تحت اشغالش عبارت بود از ی شرقی در اروپایهدف شورو. گر شديس و فرانسه از جانب ديکا، انگليکطرف و آمريست از يکمون

ست هم در يکمونين جديچ .ی و ادامه حضور و سلطه نظامی و مالیست، انحصار مبادالت صنعتي دوست کمونیم هاياستقرار رژ
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س يه از زمان تاسين و روسي چیم هايرژ. کردي را دنبال میاهداف مشابه) وان و تبتيتنام، کامبوج، تايکره، و (ی شرقیايآس

 ها یيکاي آمری و دمکراسیآزاد یندو به شعارهايلذا ا. د، حمله و فشار بودندي مورد تهدی غربینشان هر دو توسط کشورهايخون

.  بسپارندیستم آزاد چند حزبي و سی انتخاباتی نداشتند؛ و حاضر نبودند سرنوشت منطقه تحت نفوذ خود را بدست رقابتهایاعتماد

 یديگرفت، تهدين تا قلب اروپا را فرا مي چیايم سرخ که از درين شبح عظيز استقرار اي نیه دار غربي سرمای های دمکراسیبرا

 یدين، جهان در آستانه جنگ جديتنها دو سال بعد از سقوط برل. دي درجه اول مبدل گردیر قابل قبول بود که بسرعت به دشمنيغ

 !قرار گرفت

 جان و کردستاني آذربایيبحران جدا
. بوده است) یه داري سرمایدمکراس(ب و غر) ستيکمون(ن دو بلوک شرق يستم تحت شعاع جنگ سرد مابيمه دوم قرن بيخ نيتار

ات خصمانه، ي است که در صورت بروز عملیدروژني و ئی اتمیع هر دو بلوک به بمب هاي سریابين جنگ دستيا" یسرد"ل يدل

بوقوع ) جهان سوم( ثالث ین مبارزه قدرت تنها در کشورهاين ايو خون" گرم"لذا بخش .  نمودین مي هر دو طرف را تضمینابود

ران بود که ي از نقاط بحران هم ایکي! پرداخت" محدود"ب ي شد با گلوله و بمب و تانک به کشتار و تخریکه هنوز ميي؛ جاوستيپ

 . ان جنگ، هنوز شمالش در اشغال ارتش سرخ قرار داشتيبا وجود گذشت مهلت شش ماهه بعد از پا

از مورد درخواستشان هم يامت. شدين مين توسط حزب توده تامشاياسينفوذ س. از و تسلط بودنديران خواستار نفوذ، امتيروسها در ا

ت يرفت که با فعاليم) جان و کردستانيآذربا (یه شمالي همسایز بر استانهاين تسلطشان.  از منابع نفت شمال کشور بودیبهره بردار

 .ت شوديبه صورت مناطق خود مختار تثب" دمکرات "یفرقه ها

 هم یابانيخ محمد خي خود باعث سقوط استبداد قاجار شده بودند و در زمان شی با جانفشان چپگرا که در دوره مشروطهیهايآذر

ت استان يساسه به حيقاجار. ت نداشتندي زبان تهران رضایده بودند، هرگز از سهم خود در مجلس فارسي و استقالل جنگی آزادیبرا

 تنها روش حکومت رضاشاه بود، که یياما زورگو. داشتنديگاه معهد و عمده قشون را دائم در آن سرحد نيجان واقف بود و وليآذربا

بعد از سقوط رضاشاه، با وجود . ا به زندان انداختي نمود و یجان شورويا وادار به فرار به آذرباي را یاغلب روشنفکران آذر

 یض ميده و مورد تبعيدر نادگانه و قي، ب)توده(ق ي در دستگاه حزب رفیها خود را در تهران و حتي قانون مشروطه، آذریاياح

 به آنها چراغ سبز نشان داد؛ یجان شورويس دولت آذربايجان ماندند و رئي در خاک آذربای شورویروهايکه نين وقتيبنابرا. افتندي

ل ي متمایي حزب توده را هم به درون خود جذب کرده بود، به جانب استقالل و جدای محلیجان که اکثر اعضايفرقه دمکرات آذربا

 . گشت

ل يز و گروه متحد آنان، فرقه  دمکرات کردستان در مهاباد، اعالم تشکيجان در تبري، فرقه دمکرات آذربا١٩۴۵ز سال ييان پايدر پا

با وجود اشغال و . افتندي تسلط ی محلی ارتش در پادگان هایروهاي از نی بر دسته ای نمودند و حتی خود مختار ملیحکومتها

 یه ايران شکوائيدر سازمان ملل متحد، ا.  طلبان عاجز بودیين جدايف تهران از مواجهه با اي ضعت ارتش سرخ، حکومتيحما

کا و يآمر! ران را ارائه دادي بر خروج از ای مبنیت توافق قبلياست کشور و عدم رعايه در سي روسیر قانونيدال بر دخالت غ

رفت که يم آن ميب. ه به شدت انتقاد کردنديند، از موضع روس خود را از مرکز و جنوب خارج کرده بودیروهايس هم که نيانگل

. ران لشکر بکشندي شان، به جنوب ای و منابع نفتی ها هم به بهانه حفاظت از دولت قانونیسيروسها شمال کشور را ببلعند و انگل

 !  مبدل گرددیو جنوب یران هم مثل کره به دو کشور شماليب، اي رقی احتمال داشت که با مبارزه مسلحانه گروههایحت
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 داد و یماتم نظاميران اولتيه از شمال اي خروج روسیکا برايد، آمريجاد نماي ایتي و موقعیاما قبل از آنکه فرقه دمکرات بتواند ارتش

در عوض .  شدند١٩۴۶، مجبور به قبول خروج تا تابستان یحات اتمينه تسلي در زمیط روز و عقب ماندگيروسها با توجه به شرا

نه خود يه، سه نفر از رهبران حزب توده را وارد کابياستمدار کهنه کار و چند رويس) قوام السلطنه( روسها، احمد قوام ین همکاريا

جان را ي سران فرقه دمکرات آذرباید ارائه دهد و حتيه را به مجلس جدياز نفت شمال به روسي امتینمود، تعهد کرد تا طرح اعطا

 ارتش سرخ از یروهاي شد و نین راضي، استالترومنماتم ين توافق ها و آن اولتيبا ا. ن منصوب نمود آن استایدي کلیبه سمت ها

 .  محروم بودندیم خارجي تهران از کمک مستقی و کرد در مقابل دولت مرکزی دمکرات آذریحاال فرقه ها. جان خارج شدنديآذربا

 مثل دکتر یيانه روهايم! ختي را برانگیرانيان ايگرايوشنفکران و ملخشم ر) توده و فرقه دمکرات( ها یرفتار وابسته به روس چپ

ان بودند، از دست ي عادالنه با خارجیز ولي روابط مسالمت آمی مستقل و دارایکه خواستار کشور) مصدق السلطنه(محمد مصدق 

دربار و (جناح راست . دنديد گردي حزب توده و فرقه دمکرات آنچنان منزجر شدند که از جناح چپ ناامی و فرمانبردارینشاندگ

افتند و دست به کار قبضه قدرت ي دوباره ی مردم نسبت به آنان، جانی ها و عکس العمل منفی چپیزياز آبرور) طرفداران غرب

 . شدند

آنان انه ي روس پرستانه و زورگویه رفتارهاي علیده عموميعقکسال بود حکومت داشتند، ي حدود هايفرقه اجان هم که يدر آذربا

 استان و کنترل معاش مردم را ی بودند که توان راهبری معلوماتی بیمقامات فرقه اغلب مبارزان  پر احساس ول. ده بوديگرد

 بود یني استالیستيکمون) یشه وريجعفر پ(رهبر فرقه .  شانی هم فاسد و فرصت طلب بودند و بدنبال منافع شخصیبعض. نداشتند

 که یدي سال زندان و عذاب در زمان رضاشاه، تجربه مف١۵ و حدود ١٩٢٠در " الني سرخ گیورجمه" ناموفق در یتيکه جز فعال

ن، يبنابرا! د بر علت شدي فرقه هم مزی و تظاهرات ضد مذهبیزين ستيد.  بخورد، نداشتی مردم داری و حتیبکار کشوردار

 کوچک شورش کردند و از ی شهرهاید مردم محلاستان وارد شدند، خو" حفظ نظم "ی برا١٩۴۶ز يي ارتش در پایروهايکه نيوقت

 قابل توجه، یز هم مقامات فرقه دمکرات آنچنان به هراس افتادند که بدون مقاومتيدن اخبار، در تبريبا رس. ها کشتار نمودنديفرقه ا

 به یو خانواده شان بزودن پناهندگان ياما خبر رفتار خشن روسها با ا.  شدندی متواریجان شورويگروه گروه بار بستند و به آذربا

 ! باد رفت ست ها بري کمونیجان برگشت و تتمه آبرويآذربا

ن يبنابرا. ش ببرنديها و طرفدارانشان نتوانستند پيهم چپ) ١٩۴٧(د ي جدیها، در مجلس انتخابيمتعاقب شکست مفتضحانه فرقه ا

درصد آرا ٩٨ نفت شمال را به مجلس برد؛ دولت با ازي امتیحه اعطاين، الير طبق توافق با استاليکه احمد قوام نخست وزيوقت

 دو ی و احزاب چپ طینگونه، نفوذ شورويبد.  هم از کار برکنار شدندیر توده ايده، سه وزيشکست خورد و مجبور به استعفا گرد

جان لشکر يقوا به آذربااز آنطرف، نفوذ دربار و شاه جوان که به عنوان فرمانده کل . دي درجه دوم رسیتيسال از اوج اقتدار به اهم

ز به اقتصاد کشور مساعدت کرد و وجه مردم ين) اصل چهار ترومن( غرب ی مالیکمکها. افتي مستحکم یده بود، مرتبه ايکش

 .ديان بخشيکائي به شاه و آمریپسندتر

 انهيآشوب در خاورم
 یده نامتجانس در بافت عقب مانده وليک پديکه از وارد شدن  انه بود،يم در خاوری و اسالمی ملان احساساتيد غل شاه١٩۴٨سال 

 خطه مسلمان زاده شد و یخي و تاریيايل در مرکز ثقل جغرافيکشور اسرائ. گرفتي نشات میکنواخت جامعه اسالميش يکم و ب
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 پخش ی سرتاسر ممالک اسالمر، نفرت و خشونت را بهي درمان گشت؛ که تا امروز زهر تحقی بیان و زخمي پای بینطفه نبرد

 . کنديم

ن نشات گرفته، در آن منطقه سابقه حکومت و تمدن ين النهري هستند و هر دو گروه از بیان هر دو از نژاد ساميهودياعراب و 

اب که اعري درون گرا ماندند؛ در حالیتيشه اقلي محبوس ساختند و همی نژاد–نيک چارچوب تنگ ديهودان خود را در ياما . دارند

که يبا وجود. ر کردندييدند و با آنها رشد و تغيگرو)  در زمان روم و مسلمان در زمان محمدیحيمس(ان و طرق فاتحان خود يبه اد

ت ي و اسالم، اکنون اکثر جمعیحي و جهانشمول مسیر نژاديان غي ادین و پوسته هايت، تحت عناويهودي یي تک خدایدئولوژيا

 به ین موسويج ديل و ممانعت از تروي اسرائیهود که معتقد به خلوص قوم بني ی نژاد–نيذهب دجهان را مسخر کرده است؛ اما م

 .  ت جهان استيکدهم درصد از جمعيتنها   باشد، محدود بهیم" ر منتخب خدايغ"ر اقوام يسا

ل به يا ميجذب در جامعه ت بسته که هرگز قدرت يک اقلي سال قبل، به عنوان ٢٠٠٠ان بعد از سقوط استقالل محدودشان در يهودي

در .  انطباق حاصل کردندیحي مسلمان و مسی در کشورهایه اي حاشی زندگین را نداشته، به نوعيريان سايغ در ميگسترش و تبل

 حاکم بر هر جامعه یهايينژاد گرا. دا کندير پي دلپذیت و چهره ايهود نتوانست موقعي ۀ و کوشندیت ساعين جوامع، اقليچ کدام ايه

سوق ) ی و صرافیمثل رباخوار( و مشاغل کم پسند ی اجتماعیک زندگي تاریهودان را به گوشه هاي خودشان، یوه انزواطلببعال

ت مورد شک و نفرت مبدل ساخت که مرتب مورد آزار، يک اقليها را به يهودي، یحي مسین انزوا بخصوص در اروپايا. داديم

کرد و در ين قوم دائم از دست آزاردهندگان خود مهاجرت ميعاجز از دفاع، ا. ند بودی و اوباش محلی حکومتیروهايتجاوز و قتل ن

 . پراکنده بودی غربیاي و آسیي اروپایان قرن نوزدهم در اکثر کشورهايپا

هود را به يت يع، جمعيآن فجا.  دوچندان گشتی شرقیهودان اروپايس و اوباش بر يه، ستم پلي انقالبات روسی بحرانیدر سالها

. ن نبودنديع آن مهاجريانه، حاضر به قبول وسيداد، که متاسفانه بخاطر مالحظات نژادگرايکا فشار مي و آمری غربیروپاسمت ا

ک از يان در هر يهوديتفکر اول خواستار حل شدن .  ظاهر شدیهوديان روشنفکران ي متضاد در مۀدين معضل، دو اي حل ایبرا

 و یات رفتاريشود و خصوص" یآلمان"م ي بای آلمانیهوديث يج ميوده را ترين ايجوامع محل سکونتشان بود و ا

 یک حکومت مليل يهود، بدنبال تشکي ضد یوس از ختم ستم هايخط دوم، ما. دي جامعه محل اقامت خود را کسب نمایفرهنگ

ز يون ني صهیبرا.  کنندیگرنژاد زندگي دیتهانه فاضله، فارغ از آزار حکوميهود بتوانند در آن مديبود؛ تا تمام قوم ) ونيصه(

 یو حت) سيتحت استعمار انگل (ی مرکزیقاي، آفری وقت قرار گرفت؛ منجمله قبرس عثمانین نقطه بالقوه مورد نظر قدرتهايچند

ست يده آلي اانيهوديان ي در میتيعت نامساعدش، مقبوليبرغم طب) یارض موعود تورات(ن ياما منطقه فلسط. ین فعلي از آرژانتیبخش

شه يکن آنچه انديل. ديآغاز گرد) چند ده هزار نفر( کوچک ی در ابعادیه، وليافت و موج اول مهاجرت به آن در زمان انقالب روسي

 .  بودی آنان را آغاز نمود، رنج و کشتار جنگ دوم جهانۀهودان در اروپا را کشت و مهاجرت عمديانطباق و امتزاج 

ًال ًالکرد؛ که م د کا

ان يهوديها، يغات نازير تبلير افتاده بودند، تحت تاثياه فقر و تحقي به خاک سی از شکست در جنگ اول جهان از آلمانها که بعدیاريبس

 ی در پشت ملت میس و خنجري دانستند و آنها را عامل انگلی آلمان م١٩١٨صر و انقالب يست را مسبب سقوط ارتش قياليسوس

 به آن جامعه ی شرقیه و اروپايان بود که از روسيهودي یرا براي پذ مطلوب ویشه کشوريکه، آلمان همين با وجوديا. دندينام

 از آن یميب به ني قری شرقی در آلمان و اروپایهودکشيع ي، فجایان جنگ دوم جهانيدر جر.  کردندیبمراتب روشنفکرتر فرار م

کا، کانادا ياما آمر. أس مبدل ساختي را به ی و مرکزی شرقید به جذب و انطباق در اروپايقوم را به شکنجه و هالکت رساند و ام
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اندیهوديون يلي چندان به جذب چند میو انگلستان هم عالقه ا ع ط ست ياليسوس کالي رادیشه هاي 

 یال قوان تحت اشغيون را در فلسطي صهیکا فکر حکومت مليس و آمريهود در انگليبانان ين پشتيالجرم، با نفوذتر. بودند، نداشتند

 . ق نمودنديد و تشوييس تايانگل

رفدار  ضًا سرگردان اروپا، که ب

ر امواج مهاجرت، ياما تحت تاث.  داشتیهوديت يدرصد جمع ۵ بود، تنها ی عثمانۀن که مستعمري، فلسطیالديستم ميدر آغاز قرن ب

ب ن مهاجرت گسترده باعث برخورد و منازعه اعرايا! دي گردیهوديدرصد  ۵٠ ی دارا١٩۴٨س در يت انگليمومين تحت قيفلسط

 و اعالم استقالل ١٩۴٨س در ي انگلیروهايآن منازعات محدود، با رفتن ن.  مهاجر شدۀديده و خشن گرديان ستم کشيهوديساکن با 

 و یز فرارين نيگر آن سرزميمه ديان را از نينين مبدل شد؛ که فلسطي آشکار و خونین، به جنگي فلسطی از اراضیميل در نياسرائ

 داشتند و از طرف آنان مسلح و مجهز شده ی همکاریسي انگلیروهاي جنگ دوم با نیست که طيونيان صهيهودي. آواره ساخت

ت ي، قتل عام و غارت، اغلب جمعیستي تروری را بشکنند و با روشهایبودند؛ توانستند با سرعت و خشونت مقاومت اعراب محل

 . ه فرار دهندي همساین را به کشورهايعرب فلسط

 در قالب ی را حل کرد، اما معضل بزرگتری و مرکزی شرقی از اروپایان فراريهودي مسئله اسکان یحدل تا يل کشور اسرائيتشک

 مفتضحانه ی بعد، شکست های سالهایط. جاد نموديه اي عرب همسای با کشورهایاپي پین و جنگهاي فلسطیپناهندگان پرخاشجو

 به ترورها، کودتاها و ین سرخوردگيا. ان مسلمان شديت و نظاميان جمعي در میعي وسیدير، خشم و ناامياعراب باعث تحق

ن يران، ايدر ا.  شدیسم اسالميکالي متعصب و رادیيگرايد و باعث رشد ملي معتدل عرب منجر گردیم هاي رژۀانقالبات ساقط کنند

 . ديان اسالم آشکار گردي کوچک بنام فدائیک گروه افراطيان ير ابتدا در ميتاث

 یاسي سیردرگمترور و س
ز يعه نيت شي مرجع.ار محدود شوندي از نظر تعداد و قدرت بسی ها و اصالحات رضاشاه باعث شده بود که طبقه روحانیيزورگو

 کوچک از یاما گروه.  ماندیاست باقين در سي سال بعد از سقوط رضاشاه، در دست محافظه کاران مخالف با دخالت د٢٠ تا یحت

 یکسرو!  بودیدکتر احمد کسرو" ان اسالميفدائ"ن ي این قربانياول. شان شکل گرفتيگرانديتندرو حول آزار و ترور د یطلبه ها

 یاو که درس آخوند. م استي و خرافات آن برخالف عقل سلی مخالف اصول اسالم محمدیعه گري کرد که شیغ ميمعتقدانه تبل

 جاهالنه، جوانان کشور یشه هاي عزم داشت که با زدودن زنگار خرافه و اند درآمده بود،ی به خدمت وزارت دادگستریخوانده ول

ن يبخاطر ا.  نجات بخشدی باورنکردنی کند و از بن بست باورهای راهبرید و منطق جهانشمول بشريم، علم جديرا به عقل سل

 و یري، به عضوگیروزيسرمست از آن پ رسانند و ی به قتل م١٩۴۶ را در یان اسالم کسروي فدائیمه مخفي، گروه ن"رهيگناه کب"

ان يل، فدائي اسرائیيداي هم با پ١٩۴٨در سال .  پردازندی، می بر قدرت دولتیرگذاريا تاثي کسب ی جهت مبارزه برایالت سازيتشک

 یسيم نو جنگ با آنان نای را برای داوطلب پنج هزار نفریرويک  ني ی اندازند و حتیل آن دولت تظاهرات راه ميه تشکياسالم عل

ن رفتار يا. دي نمای میري عرب جلوگین به سمت کشورهاين داوطلبيک بود، از حرکت اي نزدیهودياما شاه که با محافل .  کنندیم

 .  را متوجه او نمودی مذهبیروهاي ، خشم نیراسالمي و کردار غی شاه جوان و شهرت دربار او به فساد اخالقیر مذهبيغ

 از به ظاهر خبرنگاران یکي.  شودیدر دانشگاه تهران، به جان محمدرضاشاه سوءقصد م ی مراسمی ط١٩۴٩در آغاز سال 

ضارب توسط !  دهدیرا خراش مي تنها صورت ویي کند که بنحو معجزه آسایک ميک چند گلوله به شاه شليحاضر، از فاصله نزد

ر هم با يسابق حزب توده بوده، بلکه در چند ماه اخشود که نه تنها عضو يقات معلوم ميان تحقي رسد، اما در جریان به قتل مياطراف
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 کند و حزب توده و  ی اعالم میشاه حکومت نظام.  داشته استیهمکار) پرچم اسالم(ان اسالم و روزنامه وابسته به آنان يفدائ

 منجمله یاسيون سيهب از مذی گردند و دسته ای از سران حزب توده بازداشت میتعداد.  شوندی اعالم میر قانونيان اسالم غيفدائ

 یت کنند و ترازويت خود را تثبي کنند تا حاکمی استفاده میين فرصت طاليشاه و دربار از ا.  افتندی به زندان میت اله کاشانيآ

 . را به سمت خود بگردانندیمشروطه سلطنت

 یرواج ب.  علم و ادب نبود متمول و خوشگذران، محلیگر از خاندان هاي دیاري مثل بسی پهلویمتاسفانه، دربار محمدرضا

مثل ( آنان ی و فساد مالیرا بدنام ساخته بود و پولدوست)  شاهیمثل اشرف خواهر دوقلو( دربار یش و طرب، اعضايبندوبار ع

سواد يح در خاندان رضاخان قلدر و بيت صحيجه عدم تربيها هم نتين کجرويا. شهرت داشت)  شاهیشاهپور غالمرضا برادر ناتن

ن، وابستگان به دربار و کارگزاران يبنابرا.  شودی باعث فساد میکارگيق بي که از طریت اشرافير ثروت و موقعيتاثبود، و هم 

 از آن یکي. ارتباط داشتند) سيبخصوص انگل(گانه ي بیاستهاي غرض نبودند و اغلب با سی خوش نام و بی آنان هم، افرادیاسيس

 و روابط با ی، منافع شخصی و خودخواهیاده طلبيل و تجربه، بخاطر زيعداد، تحصر بود که برغم استين هژيکارگزاران عبدالحس

 . داشتيدربار را بر همه امور ارجح م

 با انحالل حزب توده و یبزود. است کشور مستحکم سازديد تا سلطه آنرا بر سير به وزارت دربار رسي، هژ١٩۴٨در تابستان 

انه يان و مي گرایروها در مجلس آنچنان بود که هنوز مليونه خارج شدند؛ اما توازن ن تندرو از گردیان اسالم، عمده گروههايفدائ

پس .  و بحث آنرا در مقابل مردم رسوا کنندیر گذارند و با سخنرانيت دولت تاثيضاح بر فعالي توانستند با طرح استیروان م

ار يو منظم در انتخابات، مجلس شانزدهم را در اختاه دوره رضاشاه، با تقلب گسترده  ير آن شد که مطابق رسم سيت هژيمامور

ن در حوزه ي از مخالفینکار پرداخت، که برخيت به ايس  هّمي با سران پلیز در همدستياو ن. کامل دربار قرار دهد

 ! شدیي آبرویباعث ب" فاحش "یروزين پيا! اوردندي هم نیک راي ی خود حتیانتخاب

و ارتش آنچنان با

ا وابسته ي منفرد یندگانينها که نمايا.  پرداختندیانه رو در مقابل کاخ شاه متحصن شدند و به افشاگريگرا و ميدر اعتراض، سران مل

است دکتر محمد يرا به ر" یجبهه مل "١٩۴٩ متحد شدند و در بهار سال یبه احزاب کوچک بودند، حول مبارزه با تقلب انتخابات

ن گروه به يز ايمتاسفانه، اعتراض مسالمت آم. شديز مي نیت اله کاشاني مانند آی شامل عناصر مذهبیل دادند؛ که حتيمصدق تشک

 سبک یکتاتوريرفت دي شده بود که میاسي سیتهران دچار بحران. ج انتخابات عدول ننمودندير و دربار از نتايد و هژي نرسیيجا

 سال بحث و ٨ر يرا داشتند و نه توده مردم تحت تاث سال قبل ٢۵ر دربارش آن اقتدار ين شاه و وزياما نه ا. رضاشاه را زنده کند

ر به هنگام شرکت در ير دربار هژي، وز١٩۴٩نگونه بود که در تابستان يا. رفتنديحانه مي وقیين زورگوير بار ايت احزاب زيفعال

د و شاه از عاقبت کار  افتیر، دربار به لرزه ميبا قتل هژ. شوديان اسالم ترور مي از فدائی، توسط عضوی عمومیک مراسم مذهبي

 .ابندي ی به مجلس راه می از جبهه ملیتي شود و اقلیانتخابات تهران باطل م.  گرددیمناک ميب

  شدن صنعت نفتیمل
ان يم و برغم ترسشان از نظای و اجتماعید اصالحات اقتصادي و به امیاسي سی مواجهه با موج ترورهای برا١٩۵٠در آغاز سال 

سپهبد رزم آرا در دوره خدمت .  کنندی رزم آرا، توافق می کارکشته به نام سپهبد علیک ارتشيمقتدر، مجلس و شاه بر صدارت 

گر که ي افسران دیاريبرخالف بس. ر داشتي بروز داده بود که دوست و دشمن را تحت تاثیاقتي و لیستگي ساله اش آنچنان شا٣٠

اقتش چشم يل.  داشت و مرد عمل بودی بودند، رزم آرا دل به کار می مالی سوء استفاده های و حتی حال، خوشگذرانیبدنبال راحت
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ج فارغ ين نتايدر آنجا هم گل کرد و با بهتر. ل در مدرسه نظام فرانسه فرستاده شدي کوچک به تحصیرضاخان را گرفت و با گروه

 و یآنجا با کاردان. ر و اشرار مسلح بجنگدي عشایروهاي شد تا با ندر بازگشت، به منطقه پر آشوب لرستان اعزام. ديل گرديالتحص

سپهبد . مانده را قلع و قمع نمودي از جنگ منصرف ساخت و باقیالت را به عنوان عفو عموميت از پس آن مهم برآمد و عمده ايدرا

 . را داشتد و رضاشاه هم احترام اوي ترسی بود که از آن قزاق قلدر نمیرزم آرا از معدود افسران

ش ي خوی و مردم شناسیداد، بلکه با زبانداني درس می بود که نه تنها در دانشکده افسریاسي سیک نظامي ساله ۵٠ یسپهبد رزم آرا

 اهل عمل ی هایيکاي بود که آمریاز آن نوع مردان. ز جا باز کرده بودين) اشراف، احزاب و سفارتخانه ها (یاسيان طبقات سيدر م

، که یت بحرانيالجرم در آن موقع. زي و نترس، با اطالع و برنامه ری افاده و کاردان، قوی آمد؛ بیخوش من را يو روشن ب

 .دياست دولت رسي به ری ملیک ناجي انداختند، رزم آرا در قالب ی کردند و کشور را به لرزه میر ترور مين شاه و وزيمخالف

سپهبد   مقتدر وحشت داشتند و در چهرهیس شانزدهم از حکومت آن نظامدر مجل) ی مصدق و کاشانیبرهبر (یت جبهه ملياما اقل

جاد مجدد ي اینان محکوم بود و بويکرد در نظر ايکه دولت سپهبد ميهر کار. دندي دیک رضاخان کوچک اندام ميرزم آرا 

ند و مصدق در داخل مجلس  خوایم" کتاتوريد"ه يابان مقابل مجلس، مردم را به تظاهرات علي در خیکاشان.  دادی میکتاتوريد

 ی گذشت تا طرحهای نمود و از موانع مین حرکات را تحمل مير کاردان تمام اياما نخست وز. کرديضاح ميد و استيرزم آرا را تهد

 .خود را اجرا کند

 و یرض، اصالحات محدود ای خدمات شهریيربناي ادارات از کارمندان رشوه خوار، بهبود زید حول پاکسازيبرنامه دولت جد

" یکتاتوريضد د"ت ين حرکات دولت، هم مورد حمله اقليمتاسفانه تمام ا.  استوار بودیالتي و ایتي والی انتخابات انجمن هایاجرا

ع ي وسی و اراضی پرمنفعت دولتیان و اشراف بود، که ترس از دست دادن شغل هاي قرار گرفت و هم مورد انزجار اعیجبهه مل

دا شده بود که ي پی، حاال که کسیيتو گو. ت سپهبد رزم آرا بودنديش محبوبيربار و شاه هم نگران افزا دیحت.  را داشتندیيروستا

 خواستند به هر نحو ممکن ممانعت یدار شده  و ميه از خواب بيم به کشور خدمت کند، ناگهان بقيتوانست با عقل سليخواست و ميم

 کردند؛ تا عامه یجان نقل مي پر هین را با آب و تاب چون داستانهايمخالفه يش و کناي شهر هم حمالت پر نیروزنامه ها! ندينما

د ث رزم آرا را مثل مرغ "د که يو امروز مصدق نعره کش" کتاتوريمرگ بر د"اد زد ي مجلس فری جلویروز کاشاني که 

 !ت غش کرديو سپس از عصبان"  کنم یخفه م

ًال  م بخوانند

 مسئله قرارداد نفت را مطرح ساخت و مصدق از دولت خواست که موضع ی دکتر فاطم نداشتند، تایاما جناح مخالف حربه محکم

 یروي و نی، توان اقتصادی فنیيته نفت مجلس حاضر شد و گفت که دولت توانايکه رزم آرا در کميوقت. دي و اظهار نظر نمایريگ

 عاجز هستند تا چه یل مصرفين وسايد ساده تري تول ازیشرفته نفت را ندارد و صنعتگران داخليع پي گرداندن صنای الزم برایانسان

باخته است و  گانه پرست و خوديندگان و مطبوعات مخالف برآمد که رزم آرا بي؛ فغان از نمایر نفتيرسد به کوره و پمپ و برج تقط

 !ردي گیچ نميران را به هيمردم ا

ته نفت مجلس ياست کمي به ریمصدق با ترفند. افته بودي حمله به دولت ی براینقطه حساسه نفت يت مجلس حس کرد که در قضياقل

ت بجان دولت رزم آرا افتاد تا صنعت نفت يش گذرانده بود، با جديده و نه درس پااليکه در عمرش نه چاه نفت ديد و در حاليرس

 بود که ین حمله ايا.  شدندی ملاد کنان خواستار نفتيختند و فريابانها ري به خی هم عامه بازاریک کاشانيبه تحر.  کندیران را مليا

 !دي دفع نمای توانست بسادگیرزم آرا نم
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ه يون بشکه در روز و تصفيليم ميد ني خوزستان به تولیابانها و باتالق هاي چهل سال از دل بی که صنعت نفت را طیسيشرکت انگل

 خود یارد دالريليملک چند مي که از ما شدیشگاه جهان در آبادان رسانده بود، حاضر نمين پاالين و مجهزتريآن در بزرگتر

ه آنرا يس را بخرد و نه بنيون دالر در سال، نه قادر بود سهم انگليلي حدود پنجاه میز با بودجه ايران نير ايدولت فق. صرفنظر کند

را تنها توانست که الجرم، رزم آ. ش نفت بپردازدي و پاالید، بهره برداريداشت که به زور از دست آنان خارج سازد و خود به تول

در همان . ران شودي ای بهتر برایطي مجدد قرارداد و شرای جلب کند و خواستار بررسی داخلی را به مخالفتهایسيتوجه طرف انگل

م ي بر اساس تقسی رفته بودند، با حکومت آن کشور قراردادید نفت به عربستان سعودي تولی که برایيکاي آمریزمان، شرکتها

 یازاتيش دهند و تنها به دادن امتيران را افزايچ وجه حاضر نبودند که سهم ايها به هيسياما انگل. سود منعقد کردند) ۵٠/۵٠ (یمساو

 در مجلس، سپهبد ین جبهه ملي آتشی چپ و نطق هایغات روزنامه هاي، تبلین سرخوردگيبخاطر ا.  بسنده نمودندی معنیز و بيناچ

 . ن عوام بد نام شديرزم آرا در ب

د، يکه خبر به مجلس رسيوقت. ديان اسالم ترور گردي از گروه فدائیر کوشا و مبتکر هم بدست فردي، آن نخست وز١٩۵١هار در ب

ن امر يندگان به اي نود نمایکه صديبا وجود. ب کنندي شدن نفت را تصویج کرد تا طرح ملييندگان را تهيمه نمايمصدق سراس

 ! مثبت دادندی، رایاسير جو سي تحت تاث وی فردی نداشتند، از ترس ترورهایاعتقاد
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 دولت دکتر محمد مصدق- ۵
 ی انداخته بود که هر دولتمردیران را در چاله ايت مجلس اياقل! بش آسان بود و انجامش مشکلي کردن صنعت نفت تصویقانون مل

 تا یاسياس سي!  انجام آن برنامه نبودیارايچکس را هم يه شد و ی داغ میا گلوله اي یاسي زد دچار مرگ سیمخالفش حرف م

در .  وارد مذاکره شدیري قبول نخست وزیبرا) ی بود و هم اسالمیسيکه هم انگل (یياء طباطبايدضيد که شاه با سيبدانجا رس

 شود تا یصدر اعظم نمخودش ) مصدق(رمرد يد که؛ چرا آن پيت محافظه کار مجلس به طعنه پرسيندگان اکثري از نمایکينحال، يا

ميا مو  زد، ی و ضعف میري پتو و عبا به پیکرد و خود را الي  

د و سه روز بعد هم شاه قانون يران رسي ایري، دکتر محمد مصدق به نخست وز١٩۵١مه بهار يدر ن! رفتيناباورانه آن چالش را پذ

 . را امضا نمود شدن نفت یمل

ًال در مجلس تمارض  هم که مع را به مقصد برساند؟ مصدق ن بار

قًا از

ج

مدتًا از   با ارتش نداشتند

، ی حقوق داشت؛ اما با وجود تمکن مادیبود و از فرانسه دکترا) قاجار (ی اشرافیاز خانواده ا) مصدق السلطنه(محمد مصدق 

شه تمام مشکالت کشور را يمصدق ر. زار بوديران بيد در ايت جديحاکم" یوه غربيش" ي، عمی و اعتبار اجتماعیسواد فرنگ

 حفظ ید و براي دوشیم) نفت (یعيرده از منابع طبي شید که کشور را چون گاوي دیم) صوص انگلستانبخ (یدر نفوذ خارج

م سبک ي را از حکومت قدید پهلوياو نظم جد. استمداران و دولتمردان را وابسته و فاسد کرده بوديش، اغلب سيت و منافع خويموقع

 اعتنا به ی با زور و بی را بر آن جامعه شرقی غربیزش ها و سنت ها دانست؛ چونکه اریران نامناسبتر مي ایقاجار بدتر و برا

ش بود که اقتصاد کشور ساده و يران به حال و روز زمان کودکي مصدق بازگشت ایايرو.  کرده بودیات جامعه مستوليمقتض

 . شن بوده  و رويراي پی اش بیي و قضای راندند و نظام حکومتید، دولتمردانش مستقل حکم مي چرخیخودکفا م

 با عوام و یتوانست براحتيقلب مهربان و روح پاک او م. ، زودرنج و حساس بودی، دکتر مصدق فوق العاده عاطفیدر ابعاد فرد

 ی شد و با رفتاری از افراد سرخورده می به همان راحتیعت زود رنج وياما طب. ديرد و آنان را به خود جلب نمايخواص ارتباط گ

 ی کشور باستانینه تمام نمايير و خسته مصدق، آيه غمناک، بدن پي شکسته و روحۀچهر. ز دلزده سازديا نتوانست آنان ري میعصب

ده، قابل يانش، در نظر اقشار ستم کشي پایل و بخاطر اخالص بين دليد به هميشا. ستم بوديانه پر تالطم قرن بيران در ميو فرتوت ا

 .کردي پدرانه جلوه میبذل اعتماد

 ی است، که بخاطر عدم وجود تشکل ها١٩۵٠ دهه یران در ابتداي ایاسي سیانگر بلبشويت مصدق نمايم حاکمي وندوران دو سال

 شدند و یرورو مي زیاسي داشتند و با امواج سی غالب هم عمر محدودین چهره هايا. بود" چهره غالب"ک يازمند ي، نیاسي سیّد

 بهره بودند و یت بي نی اداره مملکت را داشتند، از پاکیي شان که توانای ادسته. دندي گردیست ها معدوم مي با گلوله تروریحت

 . م و اجرا نداشتنديل و تصمي، توان تحلسرشار از اخالص یگروه

 ی توانست با روش منطقی شناخت و نمی نمی، کشور خود و اوضاع جهان را بدرست برنامه بودیو ب متشتت طبقه جوان روشنفکر

 متحد و ی و جبهه هایل احزاب قويگر و تشکيکدينان با ي ای اغلب مانع همکاری، غرور و خودخواهینيخود ب. ر گذارديبر آن تأث

 و عیچ رابطه همجوشيز، روشنفکران اصالح گر هي منطقه نی از کشورهایاريبرخالف بس.  شدیکارا م

 ثمرش به ی بیالبته بجز حزب توده که متاسفانه بخاطر سرسپردگ. ودند عاجز بی با آن گروه قدر نظامی و همفکریجاد همکاريا

 .  شده بودیر قانوني غی خود را از دست داده و حتیاسي و وجهه سی، اعتبار عمومین و شوروياستال
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. دندي دی متير دست تربي به زیي بر اساس اطاعت کورکورانه و زورگویرحم بودند و در دستگاهيران هم اغلب قلدر و بيان اينظام

از طرف .  جستند و به آن هر دو گروه مشکوک بودندی میاست و روشنفکران دوريشاه و فرماندهان، از س الغاعات نان تحتيا

. داشتي وا میزي غریت، ارتش بکرات همانند سگان هار به جان جوانان اصالح طلب افتاده بود و آنان را از خود به وحشتيحاکم

 . م داشتنديده بودند و از آن گروه بيس و ارتش رضا شاه زور و جور ديهم از پلابان ي مردم کوچه و خیحت

 کردند، که ی میت صد نفر زندگي با متوسط جمعیت کشور در دهاتي از جمعیمين. ر متشکل و پراکنده بوديز غيران نيعامه مردم ا

تنها تهران بود که داشت رفته رفته به قلب . شوار بود دیتيجاده ها محدود و ارتباط جمع. ممکن بود لهجه دو ده آنطرفتر را نداند

ستند و ي زیگر کشور، جدا از هم مي دیاستانها.  به روزنامه ها داشتندیو و نظري به رادی شد، و مردمش گوشیل ميران تبديا

 اعتماد بنفس، کم توان و ی ب مردم رایسوادي و بیماريفقر، ب. دي کشی میي نامریوارين آنها ديفه ها و نژادها بيتفاوت لهجه ها، طا

، خرافه پرست، یت جامعه قضا و قدرياکثر.  آوردی خود بار می و اجتماعی فردیل زندگيل مسايفاقد اراده مستقل و عاجز از تحل

د هم يخته بود، حاال باي را برهم ری بساط دولت قبلی سازیمصدق که با طرح مسئله نفت و قانون مل.  و پرخاشگر بودندیاحساسات

 . کردي میيط دشوار حکمرواين شراي نمود و هم بر ایآن معضل را حل م

 نبود ین جبهه حزب واحديا.  بودی جبهه ملی فعال در مجلس شانزدهم، تحت لوایتيون مبارزات اقليدن مصدق مديبه حکومت رس

 یدر مقابله با توطئه انتخاباتن و احزاب کوچک بود که ي از منفردیمجموعه ا.  مشخص داشته باشدیکه برنامه، اهداف و رهبر

پاشي بعد از بقدرت رسیکسالير گرد هم آمدند و يهژ م  د   وجود نداشت تا ین نامه ايي اساسنامه و آیحت. دنديم

 : عبارت بودند ازی متشکله جبهه ملیگروهها.  واحد و کارآمد هماهنگ سازدیل را  در چارچوب جبهه اي ناهمگون ذیانهايجر

هم  ًال از ع ق، ص دن 

ن م

کامًال مشابه دولت 

ن گروه در مجموع حول يد ايعقا. ان اسالمي با عناصر تندرو و فدائی مخفی و در ارتباطیت اله کاشاني آی به رهبر-انيالم گرااس

 ی در شورشهایپدر کاشان. س و روس هم مخالفت داشتنديانگل" کافران"د، اما با اعمال نفوذ ي گردی میي و سنت گرایمحافظه کار

منجمله ( با عوامل آلمان دوست ی به اتهام همدستیخود و. ده بودي به قتل رسیسي انگلیروهاي ن، توسطین دو جنگ جهانيعتبات ب

 .د شده بودين تبعي به فلسطیر و همراه زاهدي ها دستگیسيدر هنگامه جنگ دوم، توسط انگل) یسرلشکر فضل اله زاهد

ن ين ايفعال. ران بودندي بر تمام فالت ایياي آریتياکم حی نژاد گرا که خواستار برقراری گرا و حتی ملی گروه-ستيرانيحزب پان ا

 .ران باستان را زنده کننديال داشتند که شکوه و عظمت ايخ) وش فروهريمثل دار(حزب 

 و مبارزه با استعمار ی و ضد استبدادی ملیاست هاي قصد سیّکي و حسیم سنجابي کرار صالح،ي الهی تحت رهبر–ران يحزب ا

 .  کردی میروي قدرت، پیري بدست گیک براي و دمکراتیت پارلمان حرکیداشت و از مش

ک ي بدنبال یل ملکي و خلیي مظفر بقای استقالل خواهانه از حزب توده متولد شده بود و تحت رهبری از انشعاب–حزب زحمتکشان 

 .  گشتی، می شوروی و بدور از رهبری ملیول) ستياليسوس(است چپ يس

 جوان و پر حرارت بود و نفرت از فساد دربار و نفوذ ی که حقوق دان و روزنامه نگاریفاطمن ي مثل دکتر حس–ن يمنفرد

 .  مصدق کشانده بودیاستهايت کامل از سيرا به حماي و فقر عامه مردم،  وی خارجیاستهايس

 بجز از سه نفر، ، دکتر مصدق دولت خود رای پارلمانی سنت های و حتی جبهه ملیل اعضايدن به صدارت، برخالف تمايبا رس

 بودند، اعالم نمود که در صورت یت دولتي که خواهان مسئولی جبهه ملی به اعضاین کرد و حتيي تعیقبل
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 آنان ی حزبی هاین افراد بدون توجه به وابستگيد از بهتريه مصدق آن بود که دولت بايتوج!  شودی آنان از جبهه خارج میپافشار

 و از خود ی است که با مبارزه پارلمانی آن عده ای در عمل موجب دلسردین است ولي قابل تحسیالبته در تئورل شود؛ که يتشک

 ی های درصد کرس٩٠نکه ين حرکت مصدق با توجه به ايگر، اياز جانب د.  آورندید را بر سر کار ميک حزب جدي، یگذشتگ

ک ي یا حتيانه ي جوی آشتیالبته به عنوان گام  و سفارتخانه ها بود،نداران بزرگ، اشراف و وابستگان به درباريمجلس در دست زم

 . باشدیه مي قابل توجینه ائتالفيکاب

 جدال در سه جبهه
ا يتاني کردن صنعت نفت بود و مبارزه با دولت بریاول، مل. ک سال اول صدارت دکتر محمد مصدق به جدال در سه جبهه گذشتي

. ديگرديکبار برگزار ميدوم، انتخابات دوره هفدهم مجلس شورا که آنزمان هر دو سال . راني ا– شرکت نفت انگلویر اصلسهامدا

در آن سال، مصدق در . افته بودي یژه و گسترده ايارات وي، اخت١٩۴٩سوم، مبارزه قدرت با شاه که بعد از سوء قصد ناموفق در 

 .  مبدل شدی ملیافت و به قهرماني دست ی ا قابل مالحظهیهايروزيهر سه جبهه به پ

 یع نفت را به سرپرستيد نمود و منابع و صنايران خلع ي ا– کردن نفت، دولت از شرکت نفت انگلویب قانون مليمتعاقب تصو

 .سپرد" راني نفت ایمل"د يشرکت جد

 نفت را ی صادراتینال هايشگاه آبادان و ترمي، خطوط لوله، پاالی نفتیران در خوزستان چاههايز ارتش اي ن١٩۵١در اوان تابستان 

آن دولت که . ديران بشدت متاثر گردين اقدام ايبود، از ا) ستياليسوس(ا که در دست حزب کارگر يتانيدولت بر. تحت کنترل گرفت

اعالم انزجار " راني اۀعقب ماند" اشتغال داشت، از اقدام مشابه توسط کشور ی بزرگ خصوصی کردن شرکتهایخود در لندن به مل

 !آماده جنگ شد نمود و

و حق سهام )  درصد۵٠(ات يبصورت مال) ون پاند در ساليلي م٣٠٠حدود ( درصد از سود خالص شرکت نفت ٨۵ب يقر

ن مبلغ يبعد از صدمات جنگ دوم و استقالل هندوستان، ا. رفتي بود، میبه خزانه دولت انگلستان که سهامدار اصل) درصد٣۵(

 شرکت نفت به یسيران انگلياما مد.  بودی و خزانه دولت در آستانه ورشکستگی اقتصادیرا لندن در تنگنايت، ز داشیاتيت حياهم

ران يکردند تا سهم اي، سود خالص شرکت را کمتر از واقع گزارش می و حساب سازیله گري نبودند و با حیآن سهم کالن هم راض

 یي که هرگز به تنهایرانيدا کرده بودند و نه قوم عقب مانده ايرهوت خوزستان پها در بيسيدر نظر آنان، نفت را انگل. حداقل گردد

 .  شدی نمیده ايچين صنعت پيجاد چنيقادر به ا

ز و ارسال يا قابل قبول نبود و در عوض، آنها آماده تجهيتاني دولت بری غرامت، هم برای بر پرداخت اقساطیشنهاد مصدق، مبنيپ

ران توسط ير شمال ايت و تسخي حاکمیاما به لحاظ امکان سقوط کل.  اشغال خوزستان شدندی برای هزار نفر٧٠ک ارتش ي

د يکا، مورد مخالفت شدي دولت دمکرات ترومن در آمریعني از طرف متفق اول انگلستان، ی نظامۀن حرکت پر مخاطري، ایشورو

 کشور یط اقتصاديد، که با بهبود شراي دیزنده م سایگرايک مليکا مصدق را يدولت وقت آمر. ديقرار گرفت و الجرم متوقف گرد

. ردي حزب توده را بگیست هاي و کمونی نفوذ شورویران ثبات بخشد و جلوي توانست به ایک ميک نظام دمکراتي افکندن یو پ

طلق بکار  شرکت نفت را مثل برده و در فقر میرانيها که هزاران کارگر ايسيرحمانه انگلي بین از بهره کشيان همچنيکائيآمر
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دند، که به حزب ي دین جنوب کشور مي دادند، گله داشتند و آنرا علت تظاهرات و اعتصابات خونی حقوق میزيبردند و به ناچيم

 .  دادی خطرناک می توده قدرت و نفوذیمخف

 خود، صنعت نفت  دست زد و با خروج تمام اتباع و متخصصانیاسي و سیس به حمالت اقتصادي، دولت انگلید از حمله نظاميناام

 کرد و کشور یريران جلوگي ایانه هايگر به پاي نفتکش دی هایا هم از ورود و خروج کشتيتانيناوگان بر. ران را از پا انداختيدر ا

ت ي امنیران به شوراين از دولت ايدولت انگلستان همچن. ديک صفر رسي آن به نزدید و درآمد ارزيم گردي دو سال تحریبرا

ران ي از جانب ایورک و دفاع مستدل ويويت برد؛ که منجر به سفر دکتر مصدق به ني الهه شکاین الملليملل و دادگاه بسازمان 

 . ديگرد

عمًال 

ت لندن در ي مصدق قرار گرفتند و شکایر دفاع پرشور و منطقير دولتمردان، تحت تاثيکا و سايس جمهور آمري ترومن رئیهر

 و یکا نگاه داشت، تا هم با نشان دادن مهمان نوازي چند هفته در آمریدق را براترومن سپس مص. سازمان ملل شکست خورد

س و ين انگلينکه در امر نفت مابيک دوست قابل اعتماد بسازد، و هم اير قرار دهد و از مصدق يرا تحت تأثيشرفته خود ويکشور پ

 .  کندیانيران پادرميا

است ياگر چه از س. ستيست نيران کمونير اين نخست وزيد؛ که اي رسیقبلجه ي در مذاکره با مصدق به همان نتیيکايطرف آمر

ع شده کشورش را از ي خواهد که حق ضای با اخالص می باشد، ولی مین و احساساتير واقع بي غی کم اطالع و رهبریجهان

اما نه . ربستان را قبول کنند در ع۵٠/۵٠ مشابه ین فشار آورد تا طرحيکا به طرفيلذا، آمر. ردي بگیسياستعمارگران ظالم انگل

.  حاصل نشدیچ توافقيدند که هي دیهر دو طرف آنچنان گرم نبردشان بودند و خود را محق م! ر بار رفت و نه لندنيمصدق ز

 یچ حقيلندن هم که ه. توانست از موضع خود عدول کنديخواست و نمي کردن نفت استوار بود، نمیه دولتش بر مليمصدق که پا

 یاسي مصدق را با حرکات سیدوار بود تا بزودي قائل نبود، امیسي انگلۀ عمدیه گذاريک سرماي کردن ی در ملیراني طرف ایبرا

 دانستند، یز ميران ني ایا بودند و خود را حاميتاني بریان که متفق جنگيکائي آمریت براين عدم موفقيا. ران سرنگون سازديداخل ا

کا وام و يا، آمريتانيسرخورده از عدم توافق و تحت فشار بر. ن ساختياقت هر دو طرف بدبار گران تمام شد و ترومن را به صديبس

 . ون دالر بود، قطع نموديلي م٢۵ قبل حدود یران را که در سالهاي به ایاضطرارکمک 

او حاال نه ! ه بودس را در سازمان ملل شکستي استقبال شد، که غرور غول انگلی ملیدر بازگشت به تهران، از مصدق مانند قهرمان

ن يکرد و شاه هم از ايت مي از مصدق حمایتياما در مجلس تنها اقل.  خود داشتیبانيز در پشتي بلکه عناصر چپ را نیتنها جبهه مل

البته .  نداشتینمود، دل خوشين مي کشور دردسرآفریکنار زده بود و برا" یقهرمان مل"را از عنوان ي که ویاسيچهره محبوب س

 بر سر کار آورند؛ اما یگرير ديک شبه برکنار کنند و نخست وزيتوانستند که با ابراز عدم اعتماد، مصدق را يس مشاه و مجل

لندن . ردي بگی سردی بکند و تب مردم هم از مشکالت اقتصادی بگذرد، مصدق اشتباهیالزم بود تا مدت. ت هنوز مناسب نبوديموقع

ران باعث ي در مقابل ایکرد؛ بخصوص که سرشکستگي مینينه چي زمیاستمداران داخليان سيدوار بود و در ميه امين قضيهم به ا

به مراتب در مقابل مصدق ) ل قهرمان جنگ دوميچرچ(د محافظه کار يجد سقوط دولت کارگر در انتخابات شده بود و روش دولت

 . ديگردروها ين ني محل کارزار ا١٩۵٢انتخابات دوره هفدهم مجلس در بهار . خصمانه تر بود

ج يي و چپ، گرم تظاهرات و تهی و مذهبیطرفداران مصدق از مل.  برگزار شدی سابقه ایجان بيانتخابات مجلس هفدهم با شور و ه

 ی و مالیت سازمانيس حماين بزرگ و سفارت انگلين هم که از طرف دربار، مالکيمخالف.  شدند تا آراء مردم را جذب کنندیعموم
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همچنان که از اول مشروطه بود، جناح .  برنامه داشتندی و بی عصبیيچهره مصدق به عنوان ماجراجوب ي در تخری شدند، سعیم

ا هر  کوچک و نقاط دورافتاده در مقابل اتحاد ی بزرگ موفق بودند، اما در شهرهای   

 ٣٠ ی بزرگ که اول آمد، معلوم شد که جبهه ملی شهرهایکرس ٨٠ج ينتا.  خوردندین ثروتمند و اشراف متنفذ شکست ميمالک

داد ي شهرستانها، اخبار داللت می کرس۶٠اما از !  بودیندگان آن در مجلس قبليشتر از کل نماي فقره ب٢٠ را بدست آورده، که یکرس

 یلذا جناح مصدق به اقدام. رتشس و اي پلیروهاي نیر قانوني دخالت غی ها و حتیبر تقلب و اعمال نفوذ گسترده توسط دست راست

گر را باطل اعالم ي حوزه د۶٠ نفر انتخاب شده، کل انتخابات ٨٠ مجلس با همان ۀل جلسه فوق العادي دست زد و با تشکیانقالب

،  مجلسیريبا بدست گ.  ها در آن مؤثر بودندید، که چپي هم روبرو گردی عامه مردم شهریبانين اقدام با تظاهرات و پشتيا! نمود

 . ت شخص شاه بودي برجا مانده در مقابل مصدق، حاکمیرويحاال تنها ن

ه ش و طلبان روشنفکر معموًال در تهران اصالح

محمدرضاشاه . وستي دولت به وقوع پی اعضای هفدهم و به هنگام معرفۀافتن مجلس دوريت ي شاه و مصدق بعد از رسمیيارويرو

او به . افته بودي قابل مالحظه دست یجان و جان بدربردن از ترور دانشگاه تهران، به قدرتي فرقه دمکرات در آذربایپس از سرکوب

. ادت داشتيشد، سي هزار سرباز م١٠٠ هزار افسر و درجه دار و ١۵عنوان فرمانده کل قوا بر ارتش دوباره جان گرفته، که شامل 

نه اضافه  خودش بودند، را به قوه مقنی آن انتصابی از اعضایميک مجلس سنا، که ني توانسته بود یر قانون اساسيي با تغیشاه حت

 ! ارتش رفتیعني قدرت شاه، ی جسورانه به سراغ محور اصلیمصدق با حرکت.  سر مجلس شورا بنشاندیکند و باال

ز ياما بعد از انتخابات جنجال برانگ.  گذاشتی شاه مۀر بر عهدينه را نخست وزيمعمول بود که انتخاب سمت وزارت جنگ در کاب

 یست اعضاي آن سمت در لی مورد نظر خود را برایدايتش در شهرستانها، مصدق کاند اری نابجایمجلس هفدهم و اعمال نفوذها

!  دکتر مصدق شدیر موجب استعفاّيت تحيباز زد، که در نها  سریشنهادير جنگ پيشاه با خشم از قبول وز.  نمودینه معرفيکاب

 .  لجباز خالص شوندرمردي از دست پی کردند که توانسته بودند به آن سادگی مخالف باور نمیگروهها

 یران، احمد قوام را به مجلس معرفياست ايگر گرگ کهنه کار عرصه سي حساس، بار دۀ در آن برهیري سمت نخست وزیشاه برا

ا آمد و کشور را با کمک سردار سپه از بلبشو نجات داد؛ و احمد يد ضيد سي و تبعیقوام السلطنه همان بود که بعد از سرنگون. نمود

ن و حزب توده را يران، آمد و استالي از ای شورویروهايجان و عدم خروج نيبود که در زمان جنبش استقالل طلب آذرباقوام همان 

د ي بار سوم، شاه امیحاال برا!  رود ارس نمودی به آن سویني به عقب نشی سرخرمن راضی را به وعده هایب داد و شورويفر

 کردن نفت آب یرش بدست آورد و بر آتش جنبش ملي دلپذیپلماسير مردم پسند و دداشت که قوام بتواند دل راست وچپ را با رفتا

 !اما برعکس شد. بپاشد

 توده هم یحزب مخف. ران، آنرا شعله ور ساختي ایاسيط گرم سيختن نفت بر محي مانند ریريانتصاب احمد قوام به نخست وز

ها، يتوده ا.  شگرف جبران کندیروزيک پي را با ی شکست قبلانتقام کشد و خاطره" ريدغلباز پ"افت تا از آن ي ی عالیفرصت

 یهايري تظاهرات گسترده و درگی متحد دست زدند، که طیاميستم به قيران قرن بين بار در اي اولیون براي مذهبیان و حتيگرايمل

 یام مردميادامه ق.  نمودیهان خال شاه و دربار را ناگیر پاي ارتش به آنان، زی واحدهایوستن برخي پیس، و سپس حتي با پلیابانيخ

ان، اشراف و يدربار، اع. افتي منجر گردد، و شاه بسرعت آن خطر را دریم سلطنتي رژی به سرنگونیتوانست براحتير مي ت٣٠

 ین قبليک دوجيگر از قماش ير ديک نخست وزي کردند که مصدق هم یش، فکر مي خویمه در خواب خرگوشيسفارت دولت فخ

 ! آنان را برهم زدیاير روي تیام سيق. ک فرمان بروديد و با ياي فرمان بکيبود، که با 
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 سرنوشت وزارت جنگ و کنترل ارتش ی نشاند و حتیريار، شاه مصدق را به دربار خواند و او را دوباره بسمت نخست وزچبه نا

) ت انگلستانيمثل وضع( مملکت یاتفيس تشرين شرط که مصدق حکومت کند و شاه تنها به عنوان رئيهمه با ا.  سپردیرا به و

 الهه هم صادر شد؛ انگلستان شکست خورده یي قضاین الملليوان بيس از ديجه دادخواست انگليدر همان موقع، نت. ديسلطنت نما

 !بود

  فرجامی بیروزيپ
س و يدربار، انگل(و تشتت در جناح مخالف ) هاي چپون وي، مذهبانيگرايمل( مصدق حاصل اتحاد در جبهه  دوستداران او یروزيپ

 خود یزده ماه بعديان حکومت سي بن،ن موازنه قدرت غافل ماند و در عوضيت ايمتاسفانه مصدق تا به آخر از حساس. بود) کايآمر

ه گروه از  مرداد سال بعد، دوستان دکتر مصدق گرو٢٨ تا ١٩۵٢ر ي ت٣٠از .  گذاشتیر منطقي و غی احساسیا وهيرا بر ش

اهیک سالياما تا . وستنديکنواخت جزم کردند، پي یاستي که سرانجام عزم خود را بر س، دشمنانشیدند و به اردويکنارش رم  

  !دور دور مصدق بود

رًا  ظ ،

ل دست به دامن ترومن شد تا با يچرچ. دار نمودي عاجل بیروزي پیايوان الهه بسرعت انگلستان را از روير و دي ت٣٠شکست 

. ت داشتي رضا۵٠/۵٠ یعنيان براه انداخته بود، يرانيان اي که از اول فتنه را در مینبار به همان قراري کند و ایانيران پا درميا

 خوش از کاخ ید با خاطره ايرفت تا شاين مهم را پذيدا نخواهد بود، اي کاند١٩۵٢ز يي انتخابات پایترومن هم که اعالم کرده بود برا

 . د وداع کنديسف

اما . ی افسانه ایه پهلوانير ساي ساده و کوچک اندام زین روزولت بود؛ مردي در زمان فرانکلیس جمهوري ترومن معاون رئیره

 ثبت گشت؛ اول یخ بنام دولت وين بر عهده ترومن قرار گرفت و در تاريت دو اقدام خونيبخاطر مرگ نابهنگام روزولت، مسئول

 آغاز ١٩۵٠جنگ کره که از تابستان . نيست ها و ارتش سرخ چيه کمونين کره علي خون ژاپن و دوم جنگی به شهرهایحمله اتم

 یياروين و روي چی بمباران هسته ایک قدميان در دوران جنگ سرد بود و آنان را تا يکائيم آمري مستقیرين درگيشده بود، اول

 کشته شدند؛ یني و چیون کره ايليک مي حدود ۀعالو متحد، بی غربیروهاي و نیيکايدهها هزار آمر.  کشاندیه شوروي با روسیاتم

 یاکنون، خسته از خاطرات جنگ دوم جهان. ه کشاندين را دوباره به خط آتش بست اوليرحمانه عاقبت طرفي بۀاما آن سه سال مبارز

 ی اتفاق روساب بهي ترومن برخالف اکثر قرین کره، هري و جنگ خونی با شورویحات هسته ايزار از کابوس مسابقه تسليو ب

ن ي بیگريانجيم.  ساکت بازنشسته گرددی انتخابات نشود و به گوشه ایداي دوم کاندۀ دوریم گرفته بود که برايکا، تصميجمهور آمر

 . گذاردی برجایکي باشد و نام نیري توانست کار خیانه، مي کردن آن انبار باروت در خاورمیران و خنثيس و ايانگل

دولت . رديبپذ" عمل انجام شده"ران را به عنوان ي شدن صنعت نفت ایل قبول کرد که مليت، دولت چرچد مذاکرات نفي دور جدیط

ن يا همچنيتانيبر. دي لندن بلوکه شده بود، صادر نمایش در بانکهايران که حسابهاي ای برایک وام اضطراريز متقبل شد تا يکا نيآمر

ام در ي آن ای جاریات را مشابه قراردادهاي ببندد که سود حاصله از عملیران قراردادي نفت اید مليقبول کرد که با شرکت جد

د، اما يشنهاد را رد نماين پيچکس انتظار نداشت که مصدق ايه.  قسمت کندیراني با طرف ایعربستان و ونزوئال، بصورت مساو

 ! را از انگلستان دست کم گرفته بودنديآنها تنفر و
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ستم، يرد که در قرن بي گی نشات می خارجیرويک ني ما از ی هایان، معتقد بود که همه بدبختيرانيگر از اي دیاريمصدق، مثل بس

ب کشورها يمصا.  بردی میپ" استدالل"ن يرد، به ضعف ايران و جهان را در نظر بگيخ اي تاریاگر کس. ا بوديتاني بریامپراطور

 کرد یگانيطان بايرو را تحت عنوان شيک ني توان یچ وجه نمي است، اما به هیروني و بیده درونيچي پیساخته و پرداخته کنش ها

ل مردانه ي بر تمام اروپا اعمال کند، انگلستان و چرچیستي فاشیتيرفت حاکمي که میتلري مثال، در قبال آلمان هیبرا. و کنار گذاشت

س در يک سال، تنها انگلي حدود یسه براکه پس از سقوط فرانين با وجوديا. تلر را شکست دادندي جان و مال، هیستادند و به بهايا

که از قضا سالها (نده ترومن ياما در مذاکره با نما. طرف بودنديه هم بيکا و روسي آمریستاده بود و حتي آلمان ایمقابل امپراطور

فند و به هر ي کثینياطينان شيا" ها را ندارد؛ چون یسيچ گونه سازش با انگليد که تحمل هي گوی، مصدق م)کا در لندن بودير آمريسف

، مصدق یل منطقي و لجوجانه و برغم هرگونه تحلین برخورد احساسيبا چن".  کنندیل ميز هم دست بزنند آنرا به کثافت تبديچ

حًا  . دي نمای مینفيکا را صريس و آمريانه انگلي جویشنهاد آشتيپ

 یيتو گو.  مصدق شدی و زود رنجیکدندگيش يزا تنها باعث افی و نظامیاسي هم، بدست گرفتن قدرت سیاست داخليدر عرصه س

شتر از يا بي کمتر یيزد و هر کس را که سر مويگانه را محک مي و بیق، هر روز خودي دقیک ترازوير با ير و سختگيکه دکتر پ

کله شق و د مجلس شد، که مثل مصدق کهنه کار، يس جدي رئیت اله کاشانين برخوردش با آيمهمتر.  ساختیزان او بود، دشمن ميم

ت، استاد ي اقلیندگيان دور او جذب شدند و مصدق را که خود در زمان نماي بهتر بود و مجلسی کاشانیاما مردم دار. مغرور بود

ر هم در مواجهه با مجلس، اتمام حجت کرد و ي  نخست وز. و مباحثات دولت خفه کن بود، به تنگنا انداختندیر پارلماني وقتگیهايباز

ز از ترس تکرار شورش يان نيمجلس. دهديا که استعفا ميژه در گردش امور دولت اعطا کند و يارات ويا به او اختيکه ماتم داد ياولت

 ی و گروهیز، کاشانير آمي تحقیيامن قدرتني اما زهر ا.ارات فوق العاده دادندي ها، به دولت مصدق اختی چپیرير و قدرتگي ت٣٠

 . ل نمودي دربار متما را به سمتیگر از جناح راست جبهه مليد

 ی برایونيسي، دولت بودجه ارتش را کاهش داد و کمیتحت فشار اقتصاد. ر دوستانه شديرفتار مصدق با ارتش و دربار هم غ

نان مصدق ي نفر از افسران ارشد که مورد اطم١۵٠حدود . ديل گردي تشکی نظامیدهاينه خري در زمی فساد و رشوه خواریبررس

ن اقدامات يلندن از ا. ل شدير وابسته به دربار متمايگرا و غي ارکان لشکر به سمت افسران ملیه شدند و فرماندهنبودند، کنار گذاشت

 ی نظامیک کودتاي ی داشت، برای ملی که وجهه ای ارتش، منجمله سرلشکر زاهدی چند از امرایمه با تنيبه وحشت افتاد و سراس

. ر شدندي دستگیسي و چند نفر جاسوس انگلید و زاهدي و چپ افشا گردیران ملاما طرح آن توطئه توسط افس. وارد مذاکره شد

 خواهر یحت. ک، پرسنل وابسته به لندن را اخراج نموديپلماتيل کرد و با قطع رابطه ديمصدق از خشم سفارت انگلستان را تعط

ن گونه و يا. دي از کشور اخراج گرد نمود،ی میاست وارد شده بود و اعمال نفوذ ضد دولتي شاه، اشرف هم که در سیدوقلو

 ها هم اعتماد و ی به چپیک کرده بود، اما وياست و عملکرد مصدق او را روز بروز به مواضع حزب توده نزديناخواسته، س

 .  نداشتیعالقه ا

! در کرد پی درگذشت و حزب توده را بیعي به مرگ طب١٩۵٣، در اوان سال یه شورويست روسيکتاتور کمونين ديژوزف استال

.  را از دست داده بودندیزي آن خونخوار رفتند که انگار عزیابانها آنچنان به عزاداريدند و در خياه پوشي ساده لوح سی هایتوده ا

 در ی طوالنی است با سابقه ایه بود، که البته کشوريان روسين فرمانروايرحم ترين و بي از مخوفتریکين يکه استالين با وجوديا

نمود، ير مي مهربان تصوی اطالع چون پدریر و بين را در چشم عامه فقيست، استاليغات حزب کمونياما تبل. ماني دژخد آنگونهيتول
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 بهم ساخته بودند و تا ی شرقیم اروپاي ابتدا در تقسیغافل، که آندو گرگ وحش. تلر نجات داده بوديه و جهان را از دست هيکه روس

ست و ارتش سرخ، هر کس ين در حزب کموني خونیه هاين بود که با تصفين استاليخبر، که ايب!  داشتندیمان دوستي پ١٩۴١تابستان 

ه را در مقابل حمله ين صورت، روسياو بد.  فرستاد تا زجرکش شودیبريا به سيا اعدام کرد و ي داشت، یرا که فکر روشن و مستقل

 حزب توده چشمشان به دهان مسکو بود، که آن ین هايسيا و تئورن، دکترهيان مهندسياما متاسفانه آقا.  دفاع گذاشتیب

ا خود را يد، ي نمایروي نبود که دکتر مصدق بتواند از آن پیاستين حزب و سيا. نها اجرا کننديد که اي گوی چه مینيدستگاه استال

 .ني خشمگینان رانده شده و دشمیالجرم، روز بروز مصدق تنهاتر شد، با دوستان. ت آن قرار دهديتحت حما

آلمان عمًال 

ن حرکت، مصدق ظاهرًا تمام 

 کاي آمریکودتا
.  افتادیشتر مي ها بیانه روان و بخصوص مذهبي شد، از چشم میکتر مياست به خطوط حزب توده نزديهر قدر که مصدق در س

 سکونت یرينخست وزست ها در همان يم حمله تروريشد که روزها از بي مجبور می دادند و ویان اسالم به او اخطار ميحاال فدائ

) یاطمفدکتر (ر امور خارجه اش ي به وزیان اسالم حتيدند و فدائي رسیروزنامه نگاران طرفدارش مثل محمد مسعود به قتل م. کند

 .  هم وضع بهتر نبودیاست خارجيدر عرصه س. ندي نمایل ميکنند و او را علي ناموفق میسوءقصد

شتر تجربه جنگ و جدال داشت و کمتر اطالعات يزنهاور بود که بيه، ژنرال آخوايکا از حزب جمهوريد آمريس جمهور جديرئ

ف ي داشت، در ردیالت ضد استعماري تمای را که ذره ایخواهي بودند و هر جنبش آزادیحزب و دولت او هم دست راست. کيپلماتيد

 منزل را داشت و با خود ی حکم وحیره داي سرماین گروه، دمکراسي ایبرا. ندشديست ها گذاشته و آماده مقابله اش ميکمون

ز به عنوان خائن و جاسوس سرخ مورد محاکمه و زندان يکا ني چپ در داخل آمری گروههای اعضایپس حت.  بودیکيت يحيمس

ست در گرفته بود و يطان پرستان کموني و شیحين خداپرستان مسيب" حق و باطل"جنگ . ز اعدام شدندي نیقرار گرفتند و معدود

دو جناح وجود داشت؛ " جنگ سرد"ن ي آنها در ایبرا. کسره کندي ها و طرفدارانشان را یزنهاور مصمم بود تا کار چپيدولت آ

ا آنقدر نامتعادل و يست است و يک جاسوس کمونيا خودش ين گروه شک نداشتند که مصدق ي ا،ران هميدر مورد ا! ا دشمنيمتحد 

نکه درب مذاکرات نفت را بسته بود و حاال هم داشت يمگر نه ا.  سپاردیست ها مي به کمونیدست احمق است که دارد کشور را دو

  اندازد؟ یران را راه ميصنعت نفت ا) ی با اتحاد شوروی در همکاریحت( شده ی کرد که به هر نحوید ميتهد

 عدم یک راير را با يت وز کرد تا نخسی مصدق به ستوه آمده بود، سعی هایکدندگي ها و ی مجلس هم که از لجباز،انين ميدر ا

 سوال رفراندم !، منحل ساختیک رفراندم اضطراري کرد و مجلس را با اعالم یش دستياما مصدق پ. اعتماد از کار برکنار کند

به ) دندکرده بوم ين تحريمخالف( درصد شرکت کنندگان ٩٩حدود ! ا نهي ی، آرژه به مصدق و انحالل مجلسيارات وينبود که اختيا

ر نظر داشت و از ي سه گانه کشور را زیقوايبا ا.  اعتماد دادند و کلک مجلس هم کنده شدیمصدق را

 شا ر خارجهياست مورد عالقه وزي که س،ماند اخراج شاه و درباري فقط م! مطلق مبدل شده بودیر مشروطه به حاکمينخست وز

 .  بودیدکتر فاطم

ان، اعتقاد داشت که در يراني از ایلياو مانند خ. ار جالب استي سال و چند ماه دوران پرآشوب مصدق بسن دويعکس العمل شاه به ا

 نفت را ی کردن ظاهری ملیلذا در ابتدا، قدرت گرفتن مصدق و حت.  شودیس انجام نمي بدون اجازه سفارت انگلیچ کاريکشور ه

ه يجزتران را ير قابل درک عوام، اي غی ولیطاني شیاستي خواستند با سیا مي که گو،د لندن گذاشتيده و پليچيک نقشه پيبه حساب 

 از رر، منزجي ت٣٠ام ي بعد از قیحت. م عقب نشستيپس هر قدم که مصدق جلو آمد، شاه از ب. کرده و سپس جنوب کشور را ببلعند
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ا  ی معمولیک زندگي ین فکر افتاد که سلطنت را رها کند و براي به ا؛ني خونیيان به کودتايق اطرافيتشو ن به 

 از یکيد بهتر باشد که به نفع يان حرف از آن آوردند که شاي از درباری تا آنجا بود که عده ایش ويتشو.  اروپا شودیراه) مايهواپ

 . دي گردیکا منتفين بحث ها با ورود جاسوسان آمرياما ا! برادران پر ابهت تر و با اراده ترش کنار رود

خلبان ( ن و ع مثًال 

در ُعد 

ضد توده  و ضد مصدق د که تمامًا

ضًا از آن  ق مصدق هم ب سا اران

بًا در 

زنهاور به تفاهم و توافق يدنت آيدوار بود که بتواند با پرزي در واشنگتن را درک کند و هنوز امیاسيق سير عمييق نتوانست تغمصد

 قرارداد ، مستقل از صنعت نفتی بهره برداری برایيکاي آمریابد که با شرکتهايرد و اجازه ي بگیکا وام اضطراريبرسد؛ از آمر

ت ي و نامتعادل را از حاکمیرمرد عصبانين پي با لندن بود که چگونه ایزيشنگتن در حال برنامه رد وايغافل که دولت جد. ببندد

، برنامه یه گذاريده بودند؛ سرمايل شده و کارگزارانش از کشور اخراج گرديس در تهران تعطياز آنجا که سفارت انگل! ساقط کند

 .  وارد کارزار شدندی و نظامی، مالیاسي، سی هم از چهار جهت قانون آنها.ان افتاديکائي کودتا همه بر عهده آمری و اجرایزير

قانون قانون . دي منصوب نمایري را به نخست وزی، قرار شد که شاه فرمان عزل مصدق را صادر کند و سرلشکر زاهدیب

دق مجلس را منحل نموده بود و  اما مص؛ن کرده بودييشنهاد مجلس و توافق شاه تعير را با پي وقت، عزل و نصب نخست وزیاساس

 . مانده، فرمان شاه بودي باقیمه قانونيتنها راه ن

بودنديس گرديد در تهران تاسي چند ده روزنامه جد١٩۵٣ تابستان ی، طیاسيدر جبهه س شبنامه .    

 دسته یحت.  نمودی می خدا معرفی بیست هايس کمونه و جاسويد که مصدق را نوکر روسي هم به وفور پراکنده گردی رنگارنگیها

" دينو" که به آنها ؛ون پرداختنديز خطاب به روحانيد آمي تهدیغام هاين بنام حزب توده به نوشتن شعار و فرستادن پي دروغیا

 . دادين را مي مرتجعی دار براین و برپا شدن چوبه هاي خونیدن انقالبيفرارس

 جنوب شهر و چاقوکشان تهران ی  الت هاید دوستي خری که برا،ون دالر بودجه داشتنديلي چند میياکي، جاسوسان آمریاز نظر مال

عي و از جمله یاستمداران نامي بعدها معلوم شد که سیحت. گر مصرف شدي بزرگ دیو شهرها ب  

 . ل کارساز شدي، آن پول ها خین، کمبود و گرایم نفتيدر آن روزگار تحر.  بهره نماندندیدالرها ب

 یرتبه هنوز به شاه وفادار بودند، اما فرماندهيت افسران عالياکثر. بوديده مي فای ارتش بیدات بدون همکارين تمهياما تمام ا

 حزب توده یدرصد افسران ارتش هم عضو سازمان مخف ۵مضاف بر آن، حدود . ار طرفداران مصدق بودي در اختی نظامیروهاين

ر مشخص شک و چند لیتنها گارد شاهنشاه. ديرسيت به دولت مصدق مي و در نهایته مرکزي به کمیخبر هر حرکت مشکوکو ند بود

 . ن دولت قرار داشتيار کامل مخالفياختيبود که تقر

 داشت، فرمان یه م را هم آمادیيمايا خزرش بود و هواپي دریاليشاه که در و.  مرداد حرکت کودتا آغاز گشت٢٣بامدادان روز 

 به در خانه مصدق رفت که ، از سربازان گاردی فرمان بدست با گروه کوچک،یريسرهنگ نص. عزل مصدق را صادر کرده بود

غافل از آنکه سازمان افسران حزب توده خبر را زودتر رسانده بود و چند صد سرباز مسلح در منزل . ر کنندياو را عزل و دستگ

انت شاه را به اطالع مردم ي ناموفق و خیو رفت و خبر کودتايستگاه راديمصدق به ا! ان بودنديود کودتاچ خیريمصدق، آماده دستگ

 !در تهران و شهرستانها غلغله شد. رساند

شاه که خبر . دندير کشيم سلطنت را بزير عالي شاه و پدرش و سایختند و مجسمه هايابانها ريها در خي و توده ایان مصدقيگرايمل

ران از مالقات و ي، سفارت ایاما آنجا هم به دستور فاطم. ختيا گريتاليق بغداد به ايما شد و از طريد، سوار هواپي شنشکست را
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 اظهار ی در مصاحبه ایمحمدرضا پهلو. س آن کشور مطرح گشتيق پلي بازداشت از طری تقاضای با شاه سرباز زد و حتیهمکار

دنبال کار "د ي زود بایلي خ؛شيت ماليران به اروپا آمده است و با توجه به وضعي ا و نه شاهیک فرد معموليداشت که به عنوان 

 ".بگردد

و افسران همگام با کودتا، از آن شکست ) رهي و غی، زاهدیکاشان(ن مصدق ي، مخالفسفارتخانهم در ي مقیيکايجاسوسان آمر

 آماده ترک تهران یات را متوقف کنند و گروه جاسوسيعملا هم دستور آمد که ي سازمان سیاز مقر فرمانده. مفتضحانه منجمد شدند

ن مصدق از تظاهرات يد او به ترس مخالفيام. گر هم دست بزنديک تالش ديم گرفت تا به ياما فرمانده جاسوسان تصم. شود

 . روزمندانه حزب توده بوديپ

نها يا.  ها انداختیان محافظه کاران و مذهبق در جي عمی ها ترس و وحشتی هم که تظاهرات پر سروصدا و خشن توده ایبه راست

ان و ي بازاری حمام خون و نابودی سرخ به معنیروهاي نیروزين داشتند که پيقيو " ستيخدا ن "یعنيست يده بودند که کمونيشن

 یا طرفها بم گرفتند کهي تصمیيکايپس جاسوسان آمر.  کردید ميي ترس آنها را تاساخته هما ي سی تقلبیشبنامه ها. ان استيمال

رفتند که ي همه پذی کرد ولی هم اعالم آمادگیرانيطرف ا.  کنندی دوباره طرح را بررسی امکان اجرا خود تماس گرفته،یرانيا

روها ي اما فرمان حرکت ن شدند؛یر به تهران اعزام ميخست وز مخالف نیروهاي از نید دسته ايبا. ت ارتش استي حمایمسئله اصل

 .  بودیدقتنها با فرماندهان مص

 ی مغازه های شدند و به غارت و چپاول اداره ها، بانکها و حتی قاطیکا با تظاهر کنندگان توده اي مزدور آمریپس روز بعد، التها

، دستور داد که چند واحد ارتش ی، مصدق در دام افتاد و با اعالم حکومت نظامی قانونین از آن غارت و بيخشمگ. مردم پرداختند

 بود که جاسوسان الزم یي طالین فرصتيا. ، وارد شهر شوند)ان بودي کودتاچیاستقرارشان با نقشه قبل(تهران بودند  یکيکه در نزد

 . دان کارزار خارج ساختي آنها را از میز منفعل نمود و حکم حکومت نظامي ها را نید الحن مصدق، توده ايه شدياعالم. داشتند

کراست به سراغ ي یوارد تهران شدند، ول)  مصدقی حکومت نظامیتحت عنوان اجرا( کودتا ی نظامیروهاي مرداد ن٢٨پس روز 

 یروهاي مسلحانه آن روز با نیدر برخوردها. ر رفتنديو و منزل نخست وزينقاط حساس منجمله ارکان ارتش و دولت، فرستنده راد

 التها و یز به سردستگيان و محافظه کاران نير از بازایدسته ا.  گشتندیوفادار به دولت، چندصد نفر کشته و چند هزار نفر زخم

. ختند تا هر حرکت مخالف را سرکوب کننديابانها ريبه خ) یيب حاج رضاي و طیامثال شعبان جعفر(چاقوکشان جنوب شهر 

 . ديروز گردير شد و کودتا پيمصدق دستگ

 ل دوران مصدقيت تحلياهم
 در ی و ضعف نظام پارلمانیين نمونه حدود کارآين دوره متاخرتريرا ايل دوران مصدق است؛ زيت تحلين مبحث اهميل ايعلت تفص

 چند سال رشد نمود و یران قبل از کودتا وجود داشت، براي در ای انتخاباتید قبول نمود که دمکراسيد بايبدون ترد.  باشدیران ميا

ستم يران قرن بي در ای پارلمانی با مرگ آن، دمکراسیشست؛ پرپر گشت و حتوه ننين گل به مي ایول.  بنام مصدق دادیدر آخر گل

 اما چرا؟. م گذاشته بودي عقی خود را در پرورش تک گلیروياه جوان تمام نيانگار آن گ. ديان رسيز به پاين
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ن مختصر به يدر ا. نمود را مشغول کرده و خواهد یارين جنبه و در چند سطح قابل بحث است؛ فکر بسين سوال از چنديجواب به ا

ان يقت را از ميم، تا خواننده خود حقي نگریگران مختلف ميد بازيه ديهات را از زاويم و محدوده توجي کنی توجه میچند امکان کل

 .  جستجو گر باشدیدعاو

 بدست دولت ن کشوري خواست سرنوشت مردم و ثروت ای مخلص بود که میرانيک اي یو:  مصدقید دوستداران باوفاياول از د

دان از همه جهت توطئه کردند و يآن پل. ره خواران استعمار نوي و جی ملت باشد و نه دستنشاندگان عوامل خارجیندگان واقعيو نما

د، دکتر مصدق صالح کار را در قبول شکست ي رسیران به آستانه جنگ داخليکه ايد؛ اما وقتيز در همه جبهه با آنان جنگيمصدق ن

 . دينانه د قهرمایميو تسل

م، اما با بدست آوردن يما همه در راه استقالل کشور و احقاق حق در امر نفت به مبارزه رفت: مه راه مصدقيد دوستان نيدوم از د

 مجلس را منحل یاو حت. کش توجه نکرديان نزدي جز نظر خود و اطرافیچ نظري، مصدق مغرور از باده قدرت شد و به هیروزيپ

شخصي تبدیکتاتوري دنمود و خود به نمونه ب کرد يمصدق فکر م.  دادی مثل رزم آرا مورد انتقاد قرار میت افرادي 

نه خواست ييد آي باین است؟ دولت دمکراسي ای دمکراسیرد، اما مگر معنيم بگي همه فکر کند و تصمی همه و بجایتواند برايکه م

 . س محبوب دولت مخالفت کننديندگان با رئينما اگر آن یندگان منتخب شان باشد، حتيمردم و نما

ًال در  شد، که ق ل

ن   ت داشت و شها عقده احتماًال

ًال  ارتش را کا

شد يفقر و جهل مردم باعث م.  را نداشتندیک پارلمانيستم دمکراتيک سيجاد و حفظ ي ایيران توانايمردم ا: د شاه و درباريسوم از د

د يحکومت با. شوند) مان اساليفدائ( بان راستير مردم فريگر اسيرند و وقت ديقرار گ) حزب توده(ک زمان مورد استفاده چپ يکه 

 انباشته از یرهايران را از مسي ای گرفت؛ تا بتواند کشتیرانپرست، باسواد و مطلع از اوضاع جهان قرار مي مقتدر، ایبدست رهبر

 .  امن رهنمون گرددی به ساحلی و مداخالت خارجیخطرات داخل

 یبشدت احساسات.  رغبت فراوان دارندیژه به افکار انتزاعيو بوان درون گرا هستند يرانيشتر ايب: سيکا و انگليدگاه آمريچهارم از د

 از خود در یمداومت.  شوندیات دچار عجز ميالت خود با واقعيق تخيوسته در کار تطبيند، اما پي آیجان مي زود به هیليهستند و خ

آنها همواره . دار را ندارندي پایکراسک دميت يجاد و تثبي ایي دهند و زود به دام تعصب و خشونت افتاده، توانایکارها نشان نم

الباف بود که يست خيده آليک ايمصدق .  خود مقصر اعالم کنندیتي کفای بیان را آماج سرزنش قرار دهند و برايآماده اند تا خارج

 یحساسات لجوج و ایو. است و اقتصاد آن اعمال کند ي خود را با زور هم که شده، بر کشور وسی انتزاعیشه هاي خواست اندیم

زد تا جلب ترحم کند و مردم را متأثر يد، خود را به غش و ضعف مي رسی کرد و اگر به خواستش نمی میکدندگيشه يبود و هم

م.دينما د چو  یدين شهيکرد که مثل امام حسيد، آرزو مي آیدانست که از پس گرداندن کشور برنمي  

 . د شوديجاو

 ی انقالبیرويمردم شعور، شور و ن.  بودیران انقالبي ای رهبریت الزم برايمصدق فاقد قاطع:  های ها و توده اید چپيپنجم از د

د و با يک اعالم نماي دمکراتیزد، جمهوري را برهم بری توانست به سرعت و با قدرت بساط شاهی قاطع میک رهبريداشتند و

توانست يمصدق م) هي، مصر و سوریبير، ليمثل الجزا(در اتحاد با جناح چپ . خواه و ضد استعمار متحد شودي آزادیبلوک کشورها

تصف زد و صنعت ي بری را پی و آبادانی عمرانی، طرحهایسم جهانيالي سوسی از کمک هایبا بهره بردار. ه کنديم

حزب هم .  خارج نساختیر قانونيحالت غ آنرا از یاما مصدق به حزب توده اعتماد نداشت و حت. ديا نمايز احيران را نينفت ا

 . ف و مشکوک او کندي ضعیاستهاي سیتوانست اعضا و هواداران خود را فداينم
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دوستان را از خود راند، .  ناقص استوار گشتینشيه عواطف تند و بيات خود صادق بود، اما اعمالش بر پايقدر مسلم، مصدق در ن

مین الملليدر عرصه ب. اورديز فراهم ني نی منسجمی و تشکل گروهیچ سازمان حزبيطرفان دشمن ساخت و هياز ب  خ 

چکدام از ير حکومت مصدق نتوانست منجر به هيمس.  برخوردار شودیچ بلوکي هی همدردیت و حتيزوله نمود و نتوانست از حمايا

هندوستان ممکن شد و نه ائتالف طبقه  سبک ی و خودکفای حزبینه دمکراس.  جهان سوم گرددیدار رشد کشورهاي پایالگوها

حرکت مصدق . هم قابل حصول نگشت) هيمثل مصر و سور(ست ها يالي ائتالف ارتش با سوسیحت. هيمتوسط با ارتش به روش ترک

 ی عملی، بدون راهکاریاسي و سیل مشکالت اقتصاديش استوار بود، که در مقابل سيت مليدر آخر کار تنها به شخص او و محبوب

 . ديکست انجامبه ش

ًال  را کا ود ،

ق  صند ًال تحت تقلب و  را کا

 د نفتين و قرارداد جديسرکوب مخالف
 یب و حبس طرفداران مصدق پرداخت، که اغلب تنها به زندانهاي به تعقی سرلشکر زاهدی مرداد، دولت نظام٢٨ یپس از کودتا

 مبارز او را در یکه چهره فرتوت ول  جانانه نمود،ی از خود دفاعی علنیشخص مصدق در محاکمه ا. کوتاه مدت محکوم شدند

 .  اش در احمد آباد محکوم گشتی به سه سال حبس در زندان و سپس حبس ابد در منزل و باغ شخصیو. دان ساختيخاطره ها جاو

زب با وجود انفعال ح. ع تر شدي آنان پناه برده بود، به مراتب فجی که به شبکه مخفی حزب توده و دکتر فاطمیاما سرنوشت اعضا

 از دست یاريبس. ر شدند و اغلب مورد شکنجه و آزار قرار گرفتنديدر برابر کودتا، دوهزار تن از اعضا و طرفداران توده دستگ

ن عضو جناح مصدق يکالتري هم به عنوان رادین فاطميدکتر حس.  شدند و به اعدام محکوم گشتندیاندر کاران حزب محاکمه نظام

 . رباران سپرده شديطنت بود، به جوخه ت سلیکه از ابتدا خواستار الغا

 با شاه یاريا اسفنديق ازدواج ثري ها که از طریاريبخت. کنواخت نبوديد ي جدیر مسلح در برابر حکومت نظاميعکس العمل عشا

 مبارزه  ها سابقه جنگ ویسي که با انگلیيناصرخان و خسروخان قشقا.  ها شورش کردندیيطرف ننشستند، اما قشقايمرتبط بودند، ب

 ارتش و یياما در مقابل قدرتنما. راز را محاصره نمودندي شیداشتند و پدرشان در آن راه کشته شده بود، به مبارزه برخاستند و حت

 یحت ناصر و خسرو . برداشتندی، مجاب شدند و دست از گردنکش) با آلمانهایميترک قدشاز دوستان م (یبخصوص مذاکره با زاهد

 . دنديد گرديکسال بعد به خارج از کشور تبعيافتند، اما بواسطه ادامه مخالفت، يه د هم رايبه مجلس جد

و١٩۵۴ مجلس در سال ی مخالف، شاه و دربار انتخابات دوره بعدیاسي سیروهايبا حذف تمام ن م 

انست در فقدان هرگونه اعتراض، به مذاکره د تويدولت جد.  سلب کردندی درآوردند و امکان ورود را از هر گروه مخالفیساز

س بر مصدق يکه انگليبا وجود. ديران منعقد گردي صنعت نفت ای برایدي قرارداد جد١٩۵۴در . ندي سرنوشت صنعت نفت بنشیبرا

 ی غرامتافتيران، با دريت مطلق انگلستان بر صنعت نفت اي باعث شد تا حاکمیيکايد آمريگران جديروز شده بود، اما ورود بازيپ

کنترل ) درصد٢٠ (یيو اروپا) درصد۴٠ (یيکاي آمریشرکتها) درصد۴٠(ا يتاني از شرکت نفت بریديوم جديکنسرس. ان برسديبه پا

دار يصنعت نفت همچنان پا" یت مليمالک"اما در ظاهر . ران را به عهده گرفتي و صادرات نفت ای، بهره برداریاکتشاف، حفار

باالخره، سود .  نفت به امضا رساندیران و شرکت مليش با دولت اي خدمات خوی دراز مدت برایادوم تنها قرارديماند و کنسرس

 درصد منافع ٨۵س از حدود ين منوال، سهم انگليبد. ديوم قسمت گرديران و کنسرسين ايب) ۵٠/۵٠ (یز بصورت تساويحاصله ن

 شدن یان ملي در جریسي جبران خسارت طرف انگلیراد بيران موظف گرديد؛ اما دولت اي درصد رس٢٠ران به تنها ينفت در ا
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ون يلي م۶٠٠به پرداخت  ديمق   همیي و اروپایيکايد آمري جدیون پاند را در اقساط ده ساله بپردازد و شرکايلي م٢۵٠نفت، مبلغ 

 .وم شدنديدرصد از سهام کنسرس۶٠افت ي دری، برایسيدالر به طرف انگل

درصد در سال  ٢٠ کشور با رشد متوسط ی بعد، مداخل نفتید و در سالهايون دالر رسيلي م٩٠ران در سال بعد به ي ایدرآمد نفت

ر نسبت به قبل از يش چشمگياما عجبا که با وجود افزا. ديون دالر بالغ گرديلي م٣٠٠ به حدود ١٩۵٠ان دهه يافت و در پايش يافزا

 ! دادی شدن، هنوز درآمد نفت کفاف مخارج دولت، ارتش و دربار را نمیمل

 یکا برايم آمريب به اتفاقش از صندوق عظي وابسته بود، که اکثر غری خارجیران همچنان به کمک هاين مخارج، اي تامیبرا

ون دالر کمک يلي م٧٠زنهاور مبلغ يک ماه بعد از کودتا، دولت آي.  آمدیم" سميخطر کمون" دوست در مقابل یت از دولت هايحما

ت يسم و تقوي مبارزه با کمونیتحت لوا. ه داديد شاه هديرا به حکومت جد) ران قبل از مصدقينفت امعادل دو سال درآمد (بالعوض 

 در سال و یون دالر کمک ماليلي م١٠٠ به حدود ١٩۵٠مانده دهه يکا در باقي بالعوض آمریران، پرداخت هايه دولت متحد ايبن

 . اس با درآمد نفت بوديو قابل قم ي عظی بالغ شد، که مبلغیون دالر کمک ساالنه نظاميلي م١٠٠

  مخوفیسي مقتدر و پلیارتش
ل باعث ي مفتضحانه اعراب در مقابل اسرائیشکست ها.  شدی محسوب می شغل خطرناک١٩۵٠انه  دهه يشاه بودن در خاورم

 یبا شاهان آبرو باخته خود برخاستند و با کودتاهاد؛ که گروه گروه به مقابله يان گرديان ارتشي در میر و سرافکندگيآنچنان تحق

 . وارد آمد) ه همسراول شاهيپدر فوز(ن ضربه در مصر و بر ملک فاروق يبزرگتر.  منطقه را ساقط کردندیم هاي، رژیاپيپ

رتاسر م سي عظی، ملک فاروق را سرنگون ساخت و مانند زلزله ای مصریگراي جمال عبدالناصر افسر ملی کودتا١٩۵٢در سال 

 عرب و یيگرايمل(ست ي ناصریشه هاير اندي، تحت تأثیگري پس  از دیکي عرب یکشورها! روزبر نموديانه را زيخاورم

) ليس، فرانسه و اسرائيانگل( غرب یروهاي نمود، توسط نیکه کانال سوئز را مليد مصر هنگاميدولت جد. قرار گرفتند) سمياليسوس

مان ي هم پیر شورويل گشت و با اتحاد جماهي بلوک شرق متمایالجرم مصر بسو. گرفت قرار ید و سپس حمله نظاميمورد تهد

 . افت نمودي دریحاتي و تسلیع مالي وسید، و کمک هايگرد

. ر افتاديه هم به همان مسيسور. ديگرا ساقط گردي افسران ملی سلطنتش توسط کودتا١٩۵٨ در عراق بود که در یضربه مهلک بعد

م ي منطقه آنچنان دچار ترس و وحشت شدند که شاه اردن در مقابل شورش افسرانش، خواستار دخالت مستقیاه پادشیم هايحاال رژ

.  بماندیروت بر سر کار باقيکا به بي آمریياي دریروي حاکم بر لبنان تنها توانست با ورود نیحيت مسيد، و اقلي انگلستان گردینظام

 . از خاطر محمدرضا شاه زدوده شد یت بعد از کودتا، بزودينگونه، احساس امنيا

ار دوستانه داشت و از سقوط آنان به نفرت و وحشت افتاده، مصمم شد تا ارتش ي بسیر شاهان منطقه روابطي با سایمحمدرضا پهلو

ت شد و توانست يارتش تقو) ٢رکن (، ضد اطالعات یيکايتحت آموزش افسران آمر. ديه نمايتصف" عناصر نامطلوب"را از 

 نفر افسر و ۵٠٠حدود . دي و معدوم نمایي حزب توده بود، شناسایت را که سازمان نظاميد کننده حاکمي تهدی عامل مخفنيمهمتر

، ی حقوق بشر جهانیر سازمانهاياما تحت تاث. ، اعدام گشتندیي بازداشت شدند و دهها تن بعد از شکنجه و بازجویدرجه دار توده ا

 را که ابراز ندامت کردند، در کمتر از یي آنهایف داد؛ و حتي ابد و سپس حبس چند ساله تخفیه را به زندان هايشاه حکم اعدام بق

 . پنج سال آزاد نمود
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. زنهاور نساختندي دولت آی برایر جالبيران، از شاه تصويکا در اي آمریا و مستشاران نظامي، عوامل سیروزين پيبا وجود ا

آنها .  خوشگذران و فاسد قرار داشتیر درباري بود که تحت تأثیفاقد قدرت رهبرف و ي ضعینان، شاهي در نظر ایمحمدرضا پهلو

نه ي کشور برسد و زمی و آبادانینکه به مصارف عمراني ایکا، به جاي آمری سرشار مالیمعتقد بودند که اعظم پول نفت و کمک ها

ن يکا نگران بود که با ايآمر. رفتيبط با آن مسم را سد کند، به خرج دربار و دخل دزدان مرتي ها و نفوذ کمونیتيرشد نارضا

ر تسلط بلوک شرق يانه، بزيک کشور فوق العاده مهم خاورمي گردد و یر ملوک اسالمي دچار سرنوشت سایوصف، شاه هم بزود

بود در سال  قرار یاول. ه شاه توجه نشان دادنديا حداقل به دو مورد امکان کودتا عليکا و سازمان سين لحاظ، دولت آمريبد. رود

اما در . ار، فرمانده مخوف ساواکيمور بختي توسط سرلشکر ت١٩۵٩ در یرد و دومي صورت گی اله قرنیمسار ولي توسط ت١٩۵٨

ران از آنچه بود هم ي فعال نکرد؛ مبادا موضع ایبانيک از آن دو طرح کودتا پشتيچيکا از هيل نامعلوم، دولت آمريآخر، به دال

 . ع شودي تسریر به دامن شوروفتر گردد و سقوط کشويضع

د؛ با ي جسور ارتش و ساواک، به اطالع شاه رسی آنها از قصد ژنرالهایا الاقل اطالع قبليکا ي آمریايت، ارتباط سيکه در نهايوقت

ش  با اراده ارتیحاال او نه تنها امرا! ديز و همه کس گردينان کامل محمدرضا به همه چيوجود سرکوب طرحشان، باعث عدم اطم

ت و اطالعات کشور ي سپرد، بلکه از سازمان امنیه مي را به دست چاپلوسان کم مای کرد و فرماندهیرا دست بسر م) یمثل زاهد(

 . ردير نظر بگي مملکت را زیت هاي سرکوبگر ساخت تا تمام فعالیارگان) ساواک(

ه بود و ضد اطالعات ارتش، که توسط افسران رحم رضاشاي بی از بازماندگان شهربانیملقمه ا) ساواک( مخوف شاه یس مخفيپل

 داشتند یاريانه دوستان اندک و دشمنان مشترک بسيل در خاورميشاه و اسرائ. افتيز يم و تجهي تعلیلي و مستشاران اسرائیيکايآمر

، از ی مردمیا مشترک جهت مبارزه با نفوذ بلوک شرق و جنبش هی، به محور)ديم آپارتايرژ (ی جنوبیقاي به همراه آفریو بزود

 . آنگوال تا لبنان و از مراکش  تا پاکستان، مبدل شدند

  شاهیمشکالت خانوادگ
 و ی از عالقه او به جلب محبت مردم معمولیان حتيکان و آشناينزد.  برخالف پدرش، زورگو و خشن نبودیمحمدرضاشاه در جوان

 ها و ی داد؛ از ورزش، دوستی و مدرن را نشان میک فرد معمولي یم رفتاريت تمام عالشاه در آغاز سلطن.  دهندیر خبر ميفق

 او را سرشار از یانساليسه ها، دوره ميام؛ ترورها، توطئه ها، شورش ها و دسياما با گذشت ا).  و پروازیاسب سوار (یيماجراجو

 .  نمودیزي و مردم گری اعتمادی، بیافسردگ

 ی بر فراز کوهها١٩۵۴ز يي در پایيس و تهران با او هم درس بود، در سانحه هوايکه در سو) رضايپور علشاه( شاه یتنها برادر تن

ک دختر ي، شاه تنها )هيفوز (یاز ازدواج اول با شهزاده مصر.  گذاشتین قانونيران را بدون جانشيالبرز کشته شد و سلطنت ا

 مثل اشرف داشت، بر شاه و یي پروایحاال فشار دربار که زنان ب.  شدیبچه دار نم) یاريا اسفنديثر( دومش یبايداشت و همسر ز

 ازدواج مجدد فشار آوردند و باعث یان به شاه برايبان، درباري طبیجه از مداواي نتیب.  دوچندان گشتی فرزند آوریملکه برا

 .  شدند١٩۵٨ا در سال يطالق او از ثر

 بر یدي شدیتوسط دربار، باعث فشار روح) ارنست پرون(س يان سورستي بعالوه اخراج دوست دوره دبین طالق اجباريا

ويمحمدرضا گرد ظاهرًا  بفکر رها کردن سلطنت و ی که حتیتا بحد. مارگونه ساختي بی چند ماه دچار افسردگیرا براي  د و
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قدرتمند پرداختند و مسئله نقشه  ینيافتن جانشي ی به بررسید، آنها هم بطور جديان رسيکائياخبار که به آمر! مهاجرت به اروپا افتاد

؛ ازدواج مجدد و ه شاه مداوا شديبر روحر مثبت يياما با پشت سر گذاشتن آن بحران، دو تغ. ش آمديار پي و بختی قره نیکودتاها

 .یاصالحات ارض

 او را هم دربار ی احساسی دانست که انتخاب هایا، شاه افسرده تر از آن بود که فعاالنه به دنبال همسر باشد و ميبعد از طالق ثر

با يفرح د.  مناسب و مورد توجه شدیکيکردند که ي آشنا میزگانيان، او را با دوشيراني ایق سنتيان به طريالجرم، اطراف.  پسنددینم

  بود و با وجود فوت زود هنگام پدر، بای ارتشیاز خانواده ا.  خواندی میس درس معماري بود که در پاریست ساله اي بیدانشجو

به (ن خود ير و صحبت دلنشي توانست با چهره دلپذین مدارس فرانسه زبان تهران درس خوانده و مي، در بهتریيت مادر و دايحما

 یاسيت سيان خارج از کشور، فعاليز مانند اغلب دانشجويجالب آنکه فرح ن. ر گذارديانسال تأثيبر شاه م)  و فرانسهیفارس

 شد و نه تنها یب خوبياما از قضا ترک.  نمودیب مي دوستانش عجیکتاتور چهل ساله، برايخواهانه داشت و ازدواجش با ديآزاد

 مهار ی مثبت و منتقد شد، برای بعد هم عاملی آورد، بلکه در سالهای پسر١٩۶٠ او در ی شاه را شکست و برایيپوسته تنها

 .  هایل چاپلوسي ها و تعدیخودکامگ

 یاصالحات ارض
 یکا نسبت به کشورهاي آمریاست خارجي، س١٩۶١ در یدن جان کنديکا و به قدرت رسيخواه در آمريبا شکست حزب جمهور

سم ي مبارزه با کمونی تنها در لوایکتاتور خونخواريت از هر دي معتقد به حمایزنهاور، کنديبرخالف دولت آ. ر نمودييجهان سوم تغ

ر سوال بردند و آنرا ي و استقالل طلبانه را زی مردمیونت در جهان سوم و در قبال جنبش هااست سرکوب و خشيدمکراتها س. نبود

ل به يکا آشکار نمود که ماي متحدان آمری برایلذا، دولت کند.  بلوک غرب دانستندیست ها و بدناميش نفوذ کموني در افزایعامل

ز يشاه ن.  باشدی میستيغات کموني کردن تبلی مردم و خنثیدگط زنيک در جهت بهبود شراي و دمکراتیيربنايت از اصالحات زيحما

را در سال ) یني امیدکتر عل(ه سابق در زمان مصدق ير ماليکا، وزيافت و به اشاره آمرياست را درير  سيين تغيت ايتاب اهمش با

 . منصوب نمودیري به نخست وز١٩۶١

فنيام  جهت انحالل یبانيبا آن پشتوانه، از شاه موافقت و پشت.  و رابطه داشتیينا آشیکا بود و با گروه کنديران در آمرير اي 

د اغلب يدولت جد.  مصوبات اصالحات شودین و اجراي باز و بسرعت بتواند مشغول ابالغ قوانی گرفت؛ تا با دستیشيمجلس فرما

ران و ين وزيا. را بر سر کار آورد) یاورزر کشي وزیمثل ارسنجان(ق و دلسوز يران اليت را کنار گذاشت و مدي کفایچاپلوسان ب

 یشکستن پوسته فئودال  بریهدف اصل.  شدندی جاه طلبانه اصالحی ادارات و طرح هایران هم به نوبه خود مشغول پاکسازيمد

 .  قرار گرفتیي قضای و مردساالری عمومیسواديروستاها، ب

سی  قبًال

 متنفذ و متمول یت فئودالهاي در مالکیو اعظم امالک زراع) تيرع(ن بودند ي زمیران بيان ايدر آن زمان، شصت درصد روستائ

د ين رکن تحوالت جدي مهمترین، اصالحات ارضيبنابرا.  دادندیل ميت کشور را تشکيک  درصد جمعيبود، که کمتر از ) ارباب(

اربابان موظف شدند تمام بر اساس آن طرح، . ديمه نمايب) ن و کوبايمثل چ (ی دهقانیران را در مقابل شورشهايم ايشد؛ تا رژ

ز و به اقساط ي ناچیز آنرا به بهايرا به دولت بفروشند، تا دولت ن)  شش دانگ دهکي معادل یزاني میبه استثنا( خود ینهايزم

! ود بی سال قبل آنها میاتي مالیابينداران تنها بر اساس ارزي به زمیاما مبلغ پرداخت.  مدت به دهقانان هر روستا منتقل سازدیطوالن

 تنها یابي دهند؛ مبلغ ارزی را نمیقيات درست و حقين مالين و کاسبيران، چه آن موقع و چه امروز، مالکينکه در ايبا توجه به ا
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 ده سال پرداخت شود، که با احتساب تورم غالب، در عمل معادل یآن مبلغ هم قرار شد ط. نها بودي زمی از ارزش واقعیکسر

شکست و ) ون متمولين، اربابها و روحانياز خوان(ن بزرگ يک شبه قدرت مالکين گونه، يا! شد یه مي ثروت اول از کسریکسر

ست ها يدند که کموني ترسینداران ميآنچه زم.  دهات و شهرها وارد آمدی و ساختار طبقاتیت سنتي مهلک بر بافت مالکیضربه ا

) ًال صارم الدوله(ک به دربار ي از اشراف نزدیه معدودن دردناکتر آنکي مالکیبرا! ش کردندي شاه کم و بی هایبکنند، دولت

قض اقدام  ) یاتي مالیابيشتر از ارزي بمراتب بیمت روز وليارزانتر از ق( خود ی داشتند و به فروش اراضیه خبر قبلياه

 .کرده بودند

مث

رًا از  ظ

 را؛ اما از ی و ارسنجانینيده مثل اميعقدن روشنفکران صاحب ي داشت و نه چشم دی دمکرات عالقه ایشاه البته نه به جان کند

 داد و آنها از یان مين ها را به روستائينکه قباله زمياز ا. شقدم شدي پی در فروش امالک سلطنتی خوشش آمد و حتیاصالحات ارض

 رفاه و یر و عقب مانده را به سوي فقیکوکار که ملتي نیر شاهيکرد و تصوي افتادند، احساس غرور میش ميشوق به دست و پا

سپاه  (ی مردمیر حرکتهاي و سای، اصالحات ارض١٩۶٢ در یني با کنار رفتن امیپس حت. داديجان ميرو و هي برد، به او نی میترق

 متجدد و غربگرا یحاال محمد رضا. از آن خود نمود" انقالب شاه و مردم"را ادامه داد و تحت نام ) رهي زنان و غیدانش، حق را

ن همه ي عامه کشور خود است، و ای و معنویشه کن ساختن فقر مادي توانست ادعا کند که در حال ریج، مدر محافل داخل و خار

اما البته همه مردم . رساندي نهاد سلطنت با توده شاهدوست به انجام می و همقدمیز و تنها با همکاري سرخ و خونریرا بدون انقالب

 نمودند و آنها را بخاطر انحالل مجلس و عدم اعالم یستادگي اینيمات شاه و ام در مقابل اقدای جبهه ملیايبقا!  نبودندیهم راض

ن ياما ا. بود، محکوم کردنديب اصالحات مي بحث و تصوی برایشان تنها مرجع قانونيد، که بزعم اي مجلس جدیانتخابات آزاد برا

 . چ نبودي، هی تندرو مذهبیروهايسه با عکس العمل نياعتراض در مقا

  خرداد١۵ یام مذهبيق
 به یت اله کاشانيون منجمله آيون و مذهبي از ملیا برگشت، جمعيتاليا" مسافرت"که شاه از ي مرداد، وقت٢٨ یبعد از کودتا

اه و دربار،  شیر مذهبي بعد، رفتار غیاما در سالها.  داشتندیسم ، گرامي کشور از کمونیشوازش رفتند و مقدمش را به عنوان ناجيپ

ن ي را نسبت به شاه و دولت بدبی، گروه مذهبیان در دستگاه دولتيهوديان و ي بهائیريل و قدرت گي روز افزون او به اسرائیکينزد

 منبر بر پدر و مادر یچهار سال بعد از  کودتا، باال) یمثل فلسف(ست و شاهدوست ي ضد کمونی علمای بعضیتا آنجا که حت. نمود

د چطور دارند کشور مسلمان را ذره يني ها هشدار دادند؛ که ببیيمت فرستادند و در عوض مردم را نسبت به بهاست ها رحيکمون

ان و در چند شهر يق ارازل و اوباش، دکانها را بستند و افتادند به جان و مال بهائي مردم بازار هم به تشویدسته ا!  بلعندیذره م

له يشدند و غا" ممنوع المنبر" آشوبگر هم یت اوباش را مهار کرد و آن آخوندهاس به سرعي پلیرويدر مواجهه، ن. آشوب شد

 سقوط مصدق و بازگشت شاه ینها که خود را عامل اصليا. ان شکستيون و بازاريان روحانياما وجهه شاه و دربار در م. ديخواب

گر عامه ي آنهم، دیام افسران شبکه نظامبا حذف حزب توده و بازداشت و اعد!  و افسوسکار شدندی دانستند، حاال عصبانیم

.  گرفت، اما ظاهر نشدیپس عقده شان از شاه فراموشکار سال به سال فزون. ران نداشتيست شدن اي از کمونی ترسی سنت–یمذهب

جع  که مری بروجردیت اله عظميد آيشان، بعالوه ممانعت اکياسي سیي آبرویت بي و در نهایت اله کاشانيت امثال آيعدم موفق

 وفات کرد و ١٩۶١ در سال ین احوال بود، تا بروجرديا. گرفتيون را ميشتر روحاني بیاسيت سي فعالیمسجل وقت بود، جلو

 .ش آمديد شاه پي با انقالب سفینيت اله خميه مخالفت آيقض
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ت اله ي لحاظ کنترل آکرد؛ اما بهي می طرفداریت اله کاشانين حوزه قم بود، در دوره مصدق از آي که از مدرسینيت اله خميآ

ان اسالم يت از فدائي در حمایتش تنها به مباحث و جلسات مختصري داشت و فعالی نمیاسي، رخصت مبارزه آشکار سیبروجرد

اهی مشورت با مراجع مذهبی طرح خود را برایني هم که دکتر امیدر آغاز اصالحات ارض. محدود بود  

 روشنفکر ینياما با رفتن ام.  نشدیاعتراض) ی نجفی و مرعشیگاني، گلپایعتمداريشر(گر طرف سوال يع د و سه مرجینيجانب خم

د شاه باال ي با انقالب سفیني را شش سال قبل شکسته بود، مخالفت خمیي مجدد اسداله علم که کمر حرکت ضد بهایريو نخست وز

 به بخش کم یني زنان مشکل بود، خمی و سپاه دانش و حق رایضت با اصالحات ارياز آنجا که در جو آنروز کشور ضد. گرفت

 یت هايت ها، تمام محدودي زنان و اقلین قانون، مضاف بر حق رايا. حمله کرد" یتي و والیالتي ایقانون انجمن ها"ت تر ياهم

ه يت در مقابل بقيادت و رسميز سعه را اين شي انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان انجمن ها برداشته بود؛ و انگار دی را براینيد

 ی برایاتي حی روشن و مسئله این نکته ايد، ايان اصول شش گانه انقالب سفياگر چه در م. کرديف مين آورده و هم ردييمذاهب پا

ه، ين زاون نسبت دهد و از آيه اسالم و مسلمي علیک توطئه پنهانيه را به ين توانست قضي با تکرار و تلقینياهل منبر نبود، اما خم

 شنوندگان خطبه یران، برايل را بر شاه ايکا واسرائي آمریاسيت کشور و نفوذ سيان در حاکميان و بهائيهودينقش روز افزون 

د و ي نکردند و تنها به تهدیس اقداميغات، دولت و پلين تبلياز آنجا که مرجع و مدرس حوزه قم بود، با وجود ا. ديش مطرح نمايها

 . دع بسنده نمودنيتطم

رًا از  ظ  قم مطرح نمود،

شاه ر رفد ً       اوباش قبال      

 موافق مردم، ی به رفراندم گذاشت و با را١٩۶٣د را در بهار سال يت اصالحات، شاه هم اصول انقالب سفيت حقاني تثبیبرا

 هم یتي امنیروهاي، به نیروزيسرمست از آن پ. ا اعالم نموديبه دن) یمذهب(اه يو س) سميکمون( خود را بر ارتجاع سرخ یروزيپ

ر کنترل درآورده، مانع ي بودند، به زیز مانند دانشگاهها که تحت نظر گارد شهربانيه قم را ندستور داده شد که از آن پس حوز

ه وارد شد و طالبان هم به پشت يضياط مدرسه فينبار که طالب اعتراض کردند، گارد به حيپس ا! غات و تظاهرات مخالف شونديتبل

ک افسر، خشم يس و مرگ يبا مجروح شدن چند پل.  شدندیزن مشغول به سنگ انداي خود رفتند و بر سر ماموریبام حجره ها

 از طالب سنگ ی، به پشت بام مدرسه هجوم آوردند و دسته ایراندازيها آنچنان باال گرفت که دست به اسلحه شدند و پس از تيگارد

رفتند و هرچه  از عبا و عمامه و د و بداخل حجره ها ينهمه، خشمشان نخوابيبا ا. اط پرتاب کردنديان حيانداز را از همان باال به م

انه در کشتار طالبان و سوختن عمامه ها و متون ين حرکت وحشيت ايسبع! خته، آتش زدنديوان مدرسه ريان ايکتاب بود، به م

نان که تا آنوقت در يا.  و طرفدارانش نشاندیني را در دل خمیينه نهاي را در قم زنده ساخت و کی، رعب و وحشت رضاخانیمذهب

رحم قرار ي و چپگرا خاموش بودند، حاال در مقابل همان قدرت بین مليابر سرکوب همه ساله گارد در دانشگاهها و کشتار مخالفبر

 !گرفتند

س و ي در همان مدرسه به منبر رفت و برخالف تمام فشار پلینيه، خميضي متعاقب حمله فین عاشوراين و دلشکسته، در اوليخشمگ

م او يم به شاه و رژي در حمله مستقین سخنرانيا.  را به هزاران شنونده عزادار عرضه نمودیجي مهی، سخنرانیتي امنیروهاين

ع عاشورا، مردم را به شورش و اعتراض يسه آن با فجايه و مقايضيع في وقایادآوريکا بود و با يسم و آمريونيبعنوان عوامل صه

ا  ی برخی طلبه ها و حتان متعصب،يگر بازاريسه روز در تهران، قم و چند شهر بزرگ د. کشاند ب يمثل ط(             ط

 یتي امنیروهاياما علم و شاه و ن"! ر کشندي بام برده بودند، بزی را که خود باالیآن شتر" تا ؛ختنديابانها ريبه خ) یيحاج رضا

گر از تظاهرکنندگان و يمودن چند هزار دت ن و با قتل چند صد نفر و مجروح و بازداش، محابا کشتار کردندیستادند و بيمحکم ا

 . ر کردندي را هم دستگیني خمیسردستگان، شورش را سرکوب نموده، حت
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ت و يرا آنها سنخيد، زيک و جذب نمايرا تحر) اني ها و دانشجوی، توده ایجبهه مل(م ين رژير مخالفي نتوانست ساین شورش مذهبيا

 شاه را چندان یشيد فرمايبعالوه، اگر چه انقالب سف. د ساقطشان کرده بود، نداشتند مردا٢٨ که در ی با همان گروهی چندانیهمدرد

، شاه ١٩۶٣ خرداد سال ١۵ام يان قين منوال، در جريبد.  نداشتندیشتر مفاد اصالح طلبانه آنهم مخالفتي گرفتند، اما با بی نمیجد

ن بلند شود يري از ساینکه اعتراضي بدون ا١٩۴٨ توده را در او حزب. ديز ساقط نماين خود را نين موج مخالفيد تا سوميموفق گرد

توده از   از جانب حزبی ها و بدون مقاومتی مذهبی با همکار١٩۵٣ را در یان مصدقي گرای و سرکوب کرده بود، ملیر قانونيغ

دانسته ! دي رسیب مي رقیق و ب مطلی را قلع  و قمع نموده، به حکومتی سنت–ی مذهبیروهايان برداشته بود و حاال ده سال بعد، نيم

 . ر برده بودي چشمگی، بهره ا"انداز و حکومت کنيان دشمنان تفرقه بيدرم" مستدام خود از اصل مهم یهايروزيا ندانسته، شاه در پي

ت انه روانه، اسداله علم را از صدارت به وزاريانه و مي مصالحه جوی شاه به نشانه ا١٩۶۴ون، در بهار يپس از سرکوب مذهب

ندار و ي زمیمنصور از خانواده ا.  رساندیريرا به نخست وز)  منصوریحسنعل( ساله و چرب زبان ۴٣ک جوان يدربار برد و 

. یل کرده بود و خوش صحبت و با انرژيتحص. بود و پدرش در عهد رضا شاه سابقه وزارت و صدارت داشت) قاجار (یاشراف

 .  آغاز شدینيت اله خمي؛ که منجمله با آزاد ساختن آی طلبی و آشتی نوآوریصد ادعار سابقه دار داشت و ينه اش تنها پنج وزيکاب

دگان را ي زجه و ناله شکنجه کشیرون سلولش روز و شب نوار صداي قرار داده بودند و بی را تحت شکنجه روانینيدر زندان، خم

، مجبور ی و تحت فشار افکار عمومیجه ايبدون حصول نتاما . افتديد اراده اش بشکند و به عجز و التماس بي کردند، تا شایپخش م

ت اله يآ. دي رسید منصور، حکم آزادي بود تا توسط دولت جدینهم شش ماهيا. ت دهندي در شمال تهران رضایشدند به حبس خانگ

 . نشدیبه قم بازگشت، اما سکوتش طوالن

ون يليست مي بر قبول دوی مبتنیاول. مجلس ارائه نمود را به یاست خارجي، دولت منصور دو طرح مربوط به س١٩۶۴ز ييدر پا

کا و ي آمریک به تمام پرسنل نظاميپلماتيت معادل دي مصونی اعطای برای ماده قانونیکا بود و دومي از آمریدالر وام اعتبار

اما علم با حزبش . ندب شوي، هر دو طرح توسط مجلس شورا و سنا تصویدولت انتظار داشت که با اشاره ا. رانيخانواده شان در ا

 دانست، کار را به مباحثه و ی نمیري نداشت و او را سزاوار نخست وزیدل خوش) نيران نويا(که از منصور و حزب او ) مردم(

ز داشتند، که در صورت انجام تخلف، ي متحد نیر کشورهاي در سایت مشابهيان مصونييکايآمر.  مطبوعات کشاندیمشاجره و حت

 در ین روند سالها به نحو منظم و معقوليا.  نمودیرا به کشور خود بازگردانده و در آنجا محاکمه و مجازات مکا يشهروندان آمر

د ي قیم بيتسل(ون يتوالسي کاپی علم، رنگ و بویطنت هايران تحت شي در مطبوعات ایس، آلمان، کانادا و ژاپن برقرار بود؛ وليانگل

 . گرفت) و شرط

ک تنها با اختالف يپلماتيت دي مصونی نشدند و طرح اعطایندگان منفرد هم حاضر به بدنامي از نمایلي، خیط جنجاليتحت آن شرا

ران ي در ای پارلمانی پر سرو صدا، منصور ادعا کرد که دمکراسیروزين پيبا ا. ديب مجلس شورا رسي به تصویز هفت رايناچ

 .  فروخته بودیيکايک وام آمريران را به ي ایم، دولت او حقوق قانونين رژياست؛ اما در نظر مخالفيزنده و پو

م يدر نطق معروفش که اوج حمالت مستق!  دعوت کردی منبر مردم را به عزاداری از باالیني بعد در سالروز تولد شاه، خمیهفته ا

ک ي از یيکايز آمرک آشپيکا فروخته اند و حاال ارزش ينها کشور را به آمريو تند او در داخل کشور به شخص شاه بود؛ گفت که ا

ک سگ يست اما اگر شاه مملکت يب نيران قابل تعقي را بکشد، در ایچون اگر آن آشپز مرجع. شتر شده استي بیرانيمرجع ا

، با بکار )انيارتباط خادمانه با خارج(ن نقطه نظام يفتري در حمله به ضعینين نبوغ خميا! رد، مقصر استير بگي را زیيکايآمر
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ن يع خوني، باعث وحشت شاه از تکرار وقا)ح هم نبودنديق و صحيکه البته چندان دق( عامه فهم یارات و مثالهان عبيبردن ساده تر

، شاه دستور به یتيلذا با وجود اکراه سران امن. ه اتباعش شديکا از حمله و آشوب علي سفارت آمری خرداد سال قبل و نگران١۵

 .  سپس عراق داده ويد عجوالنه او به ترکي و تبعیني خمیريدستگ

ر ي منصور نخست وزی، حسنعل١٩۶۵در آغاز سال .  برباد رفتی بزودیشه کن ساختن کامل مخالفت مذهبيم در ريد رژياما ام

د و سپس در بهار همان سال به جان محمدرضا شاه ناموفقانه سوء يان اسالم به قتل رسي فدائی سازمان مخفی از اعضایکيتوسط 

ا.  نمودیراندازي و دفترکارش تی کاخ سلطنتی گارد محافظ بود که در راهرویاز اعضا یکيضارب شاه . قصد شد ظاهر 

 یبرا( از او یبي غیروهاي نیبانيار خطرناک بود، محمدرضا را به پشتي که مشابه ترور دانشگاه تهران بسین تروريبردن از چن

را از کار برکنار نمود ) مسار پاکروانيت( ساواک یانه رويس مياه رئست ها، شي سرکوب تروریاما برا. معتقد نمود)  کشوریاعتال

 .ن بکار گماشتي جلب، شکنجه و کشتار مخالفیارات کامل برايرا با اخت) یرينعمت اله نص (یس جالد شهربانيو رئ

ن بدر  ج ًا

بًا متوقف شد و 

صًا و از  را کارها زمام و شد ودلزده ش ًال  آلت فعل و کا

ص او گزارش  ردًا به من و مًا

بًا 

   و دولت آلت دستیدوره سازندگ
 در ی و فرهنگی مادیشرفتهاير قابل باور از لحاظ پي غی دوازده سال بعد دوره ایها، طيريجانات و درگين هيبا پشت سر گذاشتن ا

 سابقه یش بيافزا.  رساندیي و شبه اروپایمه صنعتي به مرحله نیوست که کشور را از شکل عقب مانده کشاورزيران بوقوع پيا

 ی همانند کشورهای مرفه شهری طبقه ا،ک شبهي و  فراهم نمودتابش با را یي و غذایز امکان واردات مواد مصرفيمت نفت نيق

رحمانه ي و عکس العمل بیکي با گسترش جنبش چریحتي تقریاسي سیشرفتهاياما در مقابل، پ. جاد ساختي ایغرب

، علم و ینيمثل ام (ی مغرور و خود رای ولی قویت هاي و شخصیاسي سی سنتیروهاي از نیشاه حاال حت. ، به قهقرا رفتیسيپل

طر) یزاهد ن یق دولتي      شخ  . بدست گرفت) دايهو(م حرف 

بوس و مطلق   عیکتاتوري به دیب مشروطه سلطنت جوان در چارچویب سلطنت، محمدرضا را از شاهي پر از فراز و نشیسالها

 یه شکاک و بيروح. ی کشوریروهايد و مستقل از تمام ني دی با اقتدار میسلطه اران را ياو تنها راه حکومت بر ا. ل نموديتبد

ران ارتش و ي ارشد، امی مهم، سفرایتمام وزرا. گرفتي آرام می و نظامیم در تمام امور دولتياعتماد او حاال تنها با دخالت مستق

ميد مستقيس باي پلیروسا ف شخ  ی از شب، حتیاز صبح زود تا پاس.  داشتندیافت مير در دادند و دستوی  

 .  دادی زجرش می دخالت داشت و هر نکته نامقبولیات حکومتين جزئيبر کوچکتر

د تحت زور و قدرت يد که باي دی می بدوی وحشیه را مشتي همسایران و کشورهايش، شاه عامه مردم ايت فرنگير تربيتحت تأث

 یا خارجي ی خواست تا در صورت لزوم بتواند در مقابل هر چالش داخلیتر از همه ميد را قوارتش خو.  شدندی مهار مینظام

س شود، ي خواست که کشورش مثل فرانسه و انگلیوسواسانه م. ر گذارديتأث" عقب افتاده"گان ي بر سرنوشت همسایمقابله کند و حت

زار ي و مجالس مباحثه بیريم گي، جلسات تصمیاز کار گروه. کندها افسرده اش نيان و خجالت از رفتار داخليتا حقارت انتقاد خارج

جاد ي و ای روابط عاطفیاز برقرار. ا زورياست را در اعمال نفوذ با پول يوه سيد و تنها شي دیبود؛ تنها راه حکومت را در سلطه م

کرد و يت مبدل مي شخصیار و بي اختی بی را به مهره های حکومتیتمام اجزا. بوديردستان عاجز ميان و زيحس اعتماد در اطراف

 ین قرار، دستگاه حکومتيبد. دي کشیز زجر ميآنها ن" ی ابتکاریب" راند و جالب آنکه از یفکر مي بندگان بیسپس آنان را چون مشت

ان ينند بهائر، مايب پذي فرصت طلب و آسیت هاياقل.  شد که آماده بودند تا به هر ساز شاه برقصندیگاني مایمملو از چاپلوسان و ب

 را اشغال ی مهم دولتی از پست هایمينيدند، تقري دیعه مي و محافظ خود در قبال عامه پر نفوس شیز که شاه را حاميان نيهوديو 
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 ی سالهایران طير ايدا، نخست وزير عباس هويام.  نعمت خود بستندید و شرط از ولي قیکردند و کمر به خدمت و اطاعت ب

 . ن دسته بوديم از ه١٩٧٧ تا ١٩۶۵

 داير عباس هويام
 و در خدمت وزارت خارجه رضا شاه در لبنان و عربستان یيبود که پدرش بها) قجر (ی متمول و اشرافیدا از خانواده ايهو

ران يدر بازگشت به ا.  آمد و خوشگذران باریر مذهبيط باز اروپا غير محير عباس تحت تأثي، امیيدر دوره دانشجو. استقرار داشت

 تنها بعد از دو سال خدمت، ی بازیبت، در وزارت خارجه مشغول کار شد و با پارتي سال غ٢٠ و بعد از ی سالگ٢٣در ) ١٩۴٢(

 . س گرفتي در سفارت پاریپست مهم و جذاب

ز ي و بعد از آن، حقوق ناچام جنگيس اياما در پار. س بود، خوشگذران و پولدوستيل سفارت پاريکف) یسردار(دا ي هویيدا

اقلی در زمان جنگ، سرداری کسب مداخل جانبیلذا برا. دي رسی نمیيوزارت خارجه بجا س پاسپورت ي پاریهوديت ي ظاهر

 بودند، با ی آدم سوزی اشغالگر در معرض بازداشت و کشتار در کوره هایست هاينان که توسط فاشيا!  فروختی میرانيا

س يق سفارت به سوي طال و جواهر خود را از طریافتند و حتي ینجات م)  بودیياي آریهاي نازیه در طبقه بندک (یرانيپاسپورت ا

ک يپلماتيان را با پاسپورت ديهوديدا هم وارد آن داد و ستد شد و حاال طال و جواهرات يبعد از جنگ، هو.  کردندیطرف منتقل ميب

 گرفت و مرتب ی قاچاق میمتي بابت حمل آن اجناس قیدرصد.  فال بود و هم تماشاهم. گردانديس به فرانسه آزاد شده بر مياز سو

 .  شدیزي لو رفت و آبروریليکرد؛ تا به دليبا هم مسافرت ميس زيبه سو

ًا به 

را يانتظام  و. استمدار وقت، عبداله انتظاميردست بزرگ سيران در آلمان و زيد به سفارت اي منتقل گرد١٩۴٧بدان لحاظ، در سال 

ت يدا را به عضوي هو١٩۶٠ در یار مساعدت نمود و حتيرش، بسيعت رام و اخالق دلپذي گرفت و بخاطر طبیکارورزبه 

دا به تهران بازگشت و همراه يپخته تر و با ارتباط تر، هو. درآورد؛ که خود انتظام گراند مسترش بود) یلژ فروغ (یفراماسونر

ان و يکائيمنصور که با آمر.  نمودیه گذاريرا پا" یکانون مترق" بنام یانجمن منصور، ینده اش حسنعلي و باجناق آیميدوست صم

ن کانون و يا. مبدل ساخت) نيران نويا (یديت آنها و اجازه شاه، کانون را به حزب جديا در تهران مرتبط بود، به حمايس سي رئیحت

نان خاطر هم، ي اطمیبرا.  رشد کردید نفر چندصیل کردگان جوان و متمول به گروهي از تحصیحزب بسرعت از انجمن کوچک

 ! شديد ميي و تاید ابتدا توسط ساواک بررسي جدیاعضا" ت يصالح"

 صدارت یافت و با ترور او، به عنوان رهبر حزب حاکم از شاه کرسي یيدا سمت وزارت داراي منصور، هو١٩۶۴نه يدر کاب

ش منجر يم، آتش بازير مستقيطنت کرده بود و غيان شيکائيآمر یاسيت سيه مصونياسداله علم هم که حزب مردمش در قض. گرفت

دا آه از نهاد ي هویرينخست وز. راز فرستاده شدياست دانشگاه شيد ري و ترور منصور شده بود، به تبعینيد خمي جدیبه بلوا

و ) ع طرح اصالحاتمبد (یني، ام)سرنگون سازنده مصدق (یامثال زاهد!  کشور برآوردی نامیت هاياستمداران قدر و شخصيس

 یرد و براي گیشيدند که بر همگنان پي دیت تر از آن مي شخصی اطالع تر و بیزتر، بيدا را ناچيهو) ینيسرکوب کننده خم(علم 

 توجه نداشتند که شاهان مقتدر و یخيت تارين واقعيشان بديا.  شودیرين دوره نخست وزي تری طوالنی سال، متصد١٢مدت 

ات يمنو"ت بودند، که بدون کم و کاست و چون و چرا، تمام ف خواجه صیل به داشتن وزرايشه مايانه همي خاورمیزورگو

صورت " حسب االمر ملوکانه" دولتش یاستهايدا بود که تمام اعمال و سيهو" نقطه قوت"ن ين مهمتريا. را اجرا کنند" یونيهما

 .  نداشتی مستقلیچ رايگرفت و از خود هيم
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 کند اما در عوض دولت و ملت را از خدمات، رقابت و ابتکار افراد جسور یار سرراست مير حکومت را بس کایوه اين شيالبته چن

م  یستم بسته اين سيا شکست چني یروزيالجرم، پ.  سازدیو با اراده و خوشفکر محروم م

 و ی، افسردگیري، پینير خود بزرگ بيجامعه جدا شده؛ تحت تأثات ي و تملق از واقعی از چاپلوسیله اي در پیگردد، که بزوديم

بان يز رقي صلح آمی که با جدال دائم ولی انتخاباتید با دمکراسيسه کنينرا مقايحاال ا.  افتدیز مين هيرت اوليخشم از قدرت و بص

 هم یالبته دمکراس.  نشاندیومت م محدود به حکی مدتی پروراند و برایت کشور مين شان را با توجه به موقعي، مناسبتریاسيس

ر ييح و تغيد، راه تصحيک حکومت و انتخاب گروه جدي گردد، اما با اتمام دوره ی دچار اشتباه و نقصان میمثل هر ساخته بشر

 . ماندي باز میزيبدون شورش و خونر

رهبر مطلق  شخص ًال وابسته به  کا

بًا 

ک ي تکامل به درجه تمدن دمکراتستم ازي در قرن بیر دول اسالميران و ساي راست و چپ، کشور ایمتاسفانه با وجود تالشها

نراه، خشونت ين مانع در ايد مهمتريشا. ده استشر ي مطلقه اسیمحروم مانده، به ناچار رشد آنها در محدوده تنگ ساختار حکومتها

ب ف مستتر در قلين رکن و رمز ظريا.  را قبول کندیت انتخابيدن به حاکمين رکن رسي باشد، که نتوانسته مهمتریو جسارت عموم

نکه حاکم امروز يا.  کسب قدرت، بلکه در جرات و شهامت به از دست دادن آن نهفته استیيک، نه در توانايستم دمکراتيهر س

نکه طبقات يا.  آماده شودی بعدی انتخاباتیياروي رویروز واگذارد و بدون ترس از مرگ و انتقام، براين پيبتواند قدرت را به مخالف

 یگانه را قبول کرده، براي خود و بیعيت محدود و نواقص طبيگر داشته باشند، که بشريکدي احترام به ب آنقدر عزت ويو احزاب رق

ران يافسوس که ا!  عادل باشند و در موقع شکست قانعیروزيدر هنگام پ.  نزنندیزي دست به خشونت و خونریاسين سيحذف مخالف

بعالوه، با وجود .  عاجز ماندید رمز دمکراسي به کلیابياز دست و دولت مصدق، ی نهضت ملی مشروطه، سالهایبا وجود تالشها

ستم يات کشور در قرن بي حین سالهايد از بهتريدا را باي صدارت هو سال١٢ آن ،نکهيدار ا) هيا گري(تمام ضعفها و نواقصش، خنده 

 . بشمار آورد

 دي بعد از انقالب سفی و اجتماعی اقتصادیروندها
ران هم ي متحد خود در جهان سوم پرداخت و با ایت از کشورهايکا فعاالنه به حماي جنگ سرد، آمریبه عنوان رهبر بلوک غرب ط

 یل کمک هاي مرداد، س٢٨ یبعد از کودتا. ژه برقرار نمودي وی شد، رابطه ایانه محسوب مي در خاورمیدي کلیکه کشور

.  شودین زده ميارد دالر تخميليک مي به حدود ١٩۶٠ تا ١٩۵٣  که از، شدريکا به کشور سرازي آمری و نظامیاقتصاد

 یشاه توانست با شرکتها. دياز گردي نی، کشور از آن کمک ها بیش درآمد نفتي و با افزا١٩۶٠خوشبختانه، از اواسط دهه 

 ٨٠٠ به ١٩۶٣ون دالر در سال يلي م۴٠٠ران از حدود يد نفت، درآمد ايش تولي ببندد و با افزایوم قرارداد سودآورتريکنسرس

ران از يا. ون دالر ساالنه به حدود صفر نزول نموديلي م١٠٠ز از يکا ني آمری مالیبه همان نسبت کمک ها. دي رس١٩۶٩ون در يليم

 . شدي خود کفا مبدل میک مملکت درجه دوم ولي، به یک کشور عقب مانده و محتاج کمک خارجيحالت 

ي تقری هفت سال بعد از اصالحات ارضی نهاد؛ که طیرير چشمگيز تأثي نی بر درآمد سرانه مل١٩۶٠ دهه ی اقتصادیشرفت هايپ

 ١٩۶٩درصد در  ۴٠ب ي به قر١٩۵۶درصد در سال  ١۵ از یزان باسواديم. ديدو برابر گشته، به حدود هزار دالر در سال رس

نهم پرشتابتر ي از اید صنعتيرشد تول. ون بالغ گشتيلي م۵/١  هزار نفر به حدود٨٠٠ هم از یافت و تعداد کارگران صنعتيش يافزا

 .  محدود ماندیشرفت بخش کشاورزيد، اما پي ده سال سه برابر گردیبود و ط
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معمو ينهايآنها که قطعه زم. ندار شده ارائه دادي به کشاورزان تازه زمی، دولت کمک محدودیبعد از اصالحات ارض

جمعی کفاف زندگیو با کشت سنت) ارمتوسط پنج هکت(بود  ث ا ا ن .  به دردسر افتادندی داد، بعد از چند سالیت شان را نمي 

 و ی شد که به جهات سنتیيت روستاي جمعیز باعث رشد انفجاريون نيناسيج  واکسيو ترو) سپاه بهداشت (یه پزشکيخدمات اول

 مدرن کشت و داشت و ی استفاده از روشهایه مالير بنيان فقيروستائ. کردند ی می کنترل زاد و ولد خودداری، از روشهایمذهب

ن، ده سال بعد از يبنابرا. ز محدود بودي نین آالت کشاورزي و استفاده مشترک از ماشی تعاونیبرداشت را هم نداشتند، و شرکتها

جه ينت.  کوچک و کم بازده ینهاي زمیارادرصد د ۵٠ن بودند و ي زمی بیي روستایدرصد خانواده ها ٣٠، هنوز یاصالحات ارض

 هجوم آوردند و ی و کارمزدی مشاغل ساختمانی بزرگ در پیر شهرهاين دهات شد که به تهران و ساي از مهاجریونيلي چند میليس

 .  شدند١٩٧٩ون در سال يلي م٢٠ به بالغ بر ١٩۵۶ون در يلي م۵ن از يت شهرنشيش جمعيموجب افزا

کوچک  ًال شان 

رًا پر  ک ده  و خا

ضًا توسط   

ز برهم زد و موجب ي شهرها را نی و اقتصادی، تعادل فرهنگیي و اشتغال روستایلت نسبت به کشاورز دوین غفلت نابخشودنيا

حات که مورد يسه، بخش صنعت و تسليدر مقا. دي بزرگ و بخصوص تهران گردی در اطراف شهرهاینيده زاغه نشيش پديدايپ

.  درصد بود۵/٢ تنها ید کشاورزيد، اما رشد تولي گردیمدرصد در سال  افزوده  ١٠ معادل یژه شاه بودند، با روند رشديعالقه و

نمود، يدرصد رشد م ١٢ ساالنه حدود یي، مصرف محصوالت غذای مردم شهریت و بهبود سطح زندگي جمعدرصد رشد ٣د با حدو

ش يد افزايا تولاس بي در قیي مواد غذایزان تقاضا برايار، هر سال مچبه نا.  بودید کشاورزي درصد افزونتر از رشد تول۵/٩که 

ق ين واردات البته از طريا!  گشتی از خارج وارد می مصرفیيدرصد از مواد غذا ٢۵ حدود ١٩٧٧که در سال يافت؛ بنحوي

ت حمل و نقل ي، محدودید محصوالت داخليمت و سوبسيد ساالنه، کنترل قيرات سطح توليي ممکن بود، اما با توجه به تغیدات نفتيعا

 ی برای دولت را به دردسر انداخته و به نوعیع، هرساله به نحوي در ابعاد وسی و سردخانه داریانبارسازاز بنادر، و باالخره 

 .  نمودیجاد کمبود ميملت ا

د کنندگان، که يت خرده تولي کالن بود و دولت از حمای هایه گذاري بزرگ و سرمایشتر معطوف پروژه هايز بي نیرشد صنعت

نحوه . د آورند، ابا داشتيزان اشتغال کارگران پدي و می از جهت تنوع محصوالت ساده مصرفیر گسترده تیربنايتوانستند زيم

.  نمودیرا هر سال پولدارتر م) ليهزار فام( هم آنچنان بود که ثروتمندان وابسته به دربار ی بانکی و وام های اعتبارات مالیاعطا

 فقره خانواده ثروتمند ۴۵ت تنها ي در مالکی صنعت–یدي تولیها درصد شرکت٨۵ب به ي، قر١٩٧٠مه دوم دهه ي نیجه، طيدر نت

 ! بودیرانيا

ن تخصص ها يکمبود ا. بودي گسترده مین و پزشکان در ابعاديت کارشناسان، مهندسين محتاج تربي همچنی و صنعتیتوسعه اقتصاد

نی حکومت شاه محسوس بود و حتیدر تمام سالها ) ی و پزشکان هندیيکاين آمريمهندس( از خارج ی وارداتیروهايبع

ل به ي تحصی را برایراني ای دهها هزار دانشجویت دانشگاهها را چند برابر نمود و حتين تعداد و ظرفيدولت همچن.  شدیل ميتعد

 که کرد؛ بخصوصي را نمی و نظامی، خدماتی روزافزون صنعتیازهاي نی تکاپویستم آموزشياما بازده س. کا فرستادياروپا و آمر

ده ي کشیاسي سیت هايز بورطه خطرناک فعالي نیان داخلي از دانشجوی گشتند و انبوهیان به خارج رفته باز نمي از دانشجویاريبس

 .  شدندیم

 بر اغلب یره اي تیاسيان، جو سي به دانشجوی نقدینه هاي پرداخت کمک هزی و حتیليت تحصيبا وجود توجه دولت به وضع

 ٢٨ یسالگرد قتل سه دانشجو متعاقب کودتا(ز يي از پایيهر سال، تظاهرات دانشجو. ران حکمفرما بودي در ایموسسات آموزش عال
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ل شدن کامل آنها منجر ي شاه، برهم خوردن کالسها و چه بسا تعطیز با گارد وحشيشد و به اعتصابات و جنگ و گريآغاز م) مرداد

تحص ( ورود به دانشگاههاید برايبا وجود رقابت شد. دي گردیم ادامه ، )رستان بوديالن دبي درصد فارغ التحص٩٠ل ي 

 یاما هوادار.  گرفتندی قرار میاسين سيغات فعالير تبليد کشته شده، آنها تحت تأثيان جدياق به درس و مشق بسرعت در دانشجوياشت

ن ي کوچکتریست به محض تالش برايده آلينان ام و ساواک قابل تحمل نبود و جواي رژیران آنزمان براي در ایاسيو اظهار نظر س

 ی حتیاريلذا، چه بسا که بس.  شدندیکال ميتاب رادش  گرفتند و بای ها مورد ضرب و شتم قرار میتي، توسط امن"بودار"ت يفعال

ارج از کشور ان خيوضع دانشجو! افتندي ی حضور می شدند و در کمتر کالسیل نميا شش سال از دانشگاه فارغ التحصيبعد از پنج 

نان را يکا آماده بودند که ايدر اروپا و آمر) ونيکنفدراس(م ين مخالف رژي از فعالی قویرا شبکه اين بهتر نبود، زي از ایليهم خ

ر ي خارج هم تحت تأثیجو حاکم بر دانشگاهها. اندازندي بیاسي شاه مطلع کنند و به کار سی زندانهایات و شکنجه هاينسبت به جنا

ز ي نیان فرنگيان خود دانشجوي در می و متشنج بود و حتیاسيار سيل، بسي اعراب و اسرائ١٩۶٧تنام و جنگ ي وع جنگيوقا

 . دي رسی باور نکردنی به اوج١٩۶٠مه دوم دهه ي در نیگري و تظاهرات ضد نظامیستيالينهضت ضد امپر

مانع   که عمًال

جددًا جهان اسالم و  ل

 ج فارسيران در خليرشد نفوذ ارتش ا
خاورمي، شکست حقارت آور اعراب از اسرائ١٩۶٧ در سال  و رشد یيدايانه را متشنج نمود و منجر به پي م

، شاه و یبيه و لي در مصر، عراق، سوری نظامی در پی پیکودتاها.  شدیني عرب و بخصوص فلسطیکين جنبش چريع چنديسر

ست ها يشرفت روز افزون ناصري در قبال پیده و دفاعي ترسیبه حالت ١٩۵٠ محافظه کار منطقه را در دهه یگر حکومتهايد

 گرفت تا از موضع ی، شاه قوت قلب١٩۶٧اما با شکست دوباره اعراب تندرو در . سوق داده بود)  عربیگراي ملیستهاياليسوس(

ز که با انتخابات ين) کسونين(خواهان يد جمهوريدولت جد. ج فارس بشتابدي چپ در خلی خارج شده، به مقابله با جنبش هایدفاع

 . دينراه مشوق شاه گرديد، در ايکا بقدرت رسي در آمر١٩۶٨

 ی در منازعات محلیم نظاميکا مصمم شد تا از دخالت مستقيتنام، دولت آمري جنگ وی و روانی، مالین نظاميبا توجه به بار سنگ

ن بدست يتنام شده بودند تا مانع سقوط کامل هندوچيرد و وایت محدود نظامي حمای برایآنها که در زمان کند. دي نمایخوددار

 یيکاين گرفتار بودند که منجر به کشته و معلول شدن صدهزار سرباز آمري خونیست شوند؛ حاال تا بناگوش در نبردي کمونیروهاين

بشدت خدشه دار " هان آزادرهبر ج"کا را به عنوان يز وجهه آمريتنام ني در ویات نظاميت عمليسبع. دي گردیتناميونها ويليو م

ن يا.  مبدل ساختی انتظامیروهايکا را به محل زد و خورد با ني آمری، دانشگاههایرينموده بود و مخالفت با جنگ و سربازگ

د و جوانان ي گرد١٩۶٨ و سقوط خشونت بار حزب دمکرات در انتخابات ی باعث چند دستگیاسيمبارزه و مخالفت در عرصه س

، مصرف مواد مخدر و روابط ی گریپي در قالب هی منفی متنفر کرده، بدام مبارزه ایاسي را از هر دو حزب سیيکايروشنفکر آمر

کا بسپارد ي هر منطقه از جهان را به کارگزاران متحد آمریت نظاميکسون مصمم بود تا امنين، نيبنابرا.  انداختی بند و بار جنسیب

. بوديل مينه نبود که انبار نفت غرب و در مجاورت انبار باروت جنگ اعراب و اسرائاي مهمتر از  خاورمیان، منطقه اين ميو در ا

 .  نقش ژاندارم منطقه، سراز پا نشناختی و اجرایت نظاميافت آن ماموري دریران برايشاه بلند پرواز ا

 –ی سنتی گذرا از بافتیاه بحران شد و در چهارری متحول می و فرهنگی، اجتماعینه اقتصاديران که تازه داشت در زمين گونه، ايا

 یي، بدام ماجراجوی در جهت حل معضالت داخلیزي و برنامه ری مالیه گذاري سرمای بود، بجای به مرحله مدرن شهریيروستا

 با وجود یده بود، حتي به قدرت مطلقه رسی نظامیرويشاه که از ابتدا با توسل به ن.  افتادیحات جنگيد کالن تسلي و خری نظامیها
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عدد)یبخصوص کند(کا ي جمهور سابق آمری روسایمخالفتها ئ  یقهايبا تشوحاال .  ارتش بودی و ابزاری،

 سر از یران باز شد و شاه مانند پسر بچه اي ایحاتيد تسلي هرگونه خریس برويکا و انگلي آمریکسون، ناگهان درب زرادخانه هاين

.  نمودی، مصرف می جنگیماهايها و هواپين تانکها، کشتيت را جهت به چنگ آوردن مدرنتر هر سال ثلث درآمد نف،پا نشناخته

بان حاکمان ي و رقی غربیاست هاي و مضطرب، قوت قلب گرفت و به جنگ دشمنان سی، شاه در باطن خجالتیسپس با آن ارتش قو

ران با ي ای نظامید و همکارياکستان و عراق کشانمن، عمان، پيران را به ي ها ارتش ایين ماجراجويا! ج فارس رفتي خل دریسنت

 . را بشدت توسعه داد) ديآپارتا (ی جنوبیقايل و افرياسرائ

مًا در حال توسعه   دا

دتًا از 

مًا به

ران به يارتش ا.  محافظت کنندیمن جنوبي چپ در یشرفت قواي شتافتند تا آنها را در مقابل پیمني به مدد سربازان یراني ایروهاين

م با ي سربازان شاه به مواجهه مستقی چند سال متوالیدر عمان هم برا.  نمودان بلوچ کمکيز جهت سرکوب شورشيپاکستان ن

ن مواجهه شاه با ياما مهمتر. ، سلطان قابوس را از شکست و سقوط نجات دادند١٩٧٣ ظفار شتافتند و در سال یان چپگرايشورش

 !  بودیعراق بعث

 شاه ی که آنان را ساقط نمود، برا١٩۵٨ یو دوستانه بود و کودتاک يار نزديران بسيبا شاه ا) یهاشم( عراق یرابطه خانواده سلطنت

 و ی نظامیجه ماند و عراق دچار حکومت هاي نتی باز گرداندن سلطنت بیاما تمام تالشها برا. ب و تکان دهنده گشتي مهیضربه ا

طرران عيدخالت ا.  ها را به قدرت رساندی ها و سپس بعثید؛ که ابتدا چپي گردیاپي پیکودتاها ت از جنبش استقالل يق حمايم

 منطقه یت دو سوي کردستان و ارتباط مداوم جمعیيايط جغرافي و به مدد شرایگرفت که براحتي عراق صورت میطلب کردها

 یراني ایروهاين. ق نموديم بغداد تشويد و آنان را در مبارزه با رژي جنگجو رسیل اسلحه و مهمات به کردهايس. سر بودي، میمرز

 یاريعراق هم در عوض به .  ضربه زدندی عراقی واحدهاي مهم مستقیم توپخانه پرداختند و در نبردهايت مستقي به حمایحت

 ناموفق از یي کودتایار، فرمانده سابق ساواک که بعد از تالش برايمور بختيمسار تي و تینيخم ران پرداخت و بهين حکومت ايمخالف

 یز براين) شط العرب( اروند رود یرانيعراق در خط کشت.  تدارکات ضد شاه دادی برای و نظامیات مالخته بود، امکانيران گريا

، پرداخت )که تا زمان رضا شاه عربستان نام داشت(ن عرب تبار استان خوزستان يک ساکنيبه تحر ید نمود، و حتيجاد تهديران ايا

 .  نمودیران تمام آن حرکات را خنثي ایتي و امنی نظامیروهاي مؤثر نی هااما ضد حمله.  استقالل طلبانه دست زنندیتا به شورشها

ران ي ایي هوایرويسپس ناوگان و ن. افتيله او خاتمه يار را ترور کردند و غايمور بختي عوامل ساواک در عراق ت١٩٧٠در سال 

 را از حضور در ی عراقیروهايبل توجه، ن قایت خود زدند و بدون مقاومتي جهت اثبات حاکمیدر اروند رود دست به مانور نظام

ت ي بداخل سازمان امنیران حتي ایتي امنیروهايسرانجام، ن.  به آبادان، منصرف نمودندیرانير کشتيمنطقه و مسدود ساختن مس

ست ها، بعد از آن شک! دنديم بعث رسي ساقط کردن کامل رژی ناموفق، به دو قدمیک کودتاي یافتند و با طرح و اجرايعراق نفوذ 

، )حسن البکر( رهبر ناموفق حزب بعث یش گرفتند و پس از برکناريده، راه مذاکره و مصالحه در پيده و ترسي ضربه دیهايعراق

ران خاتمه ي شاه به نفع ای غالب نظامیرويه نيمذاکرات تحت سا. شنهاد صلح و سازش داديبه شاه پ) نيصدام حس(د عراق يحاکم جد

در عوض شاه . ر موارد، گردن نهاديران در اروند رود و ساي ای مرزیر، عراق به خواسته هاير الجزا د١٩٧۵افت و در توافق ي

 یران منتقل نموده، پناهندگي را از شمال عراق به ای کرد شورشیروهاي از نیز جنبش کردستان را به صدام فروخت و بخشين

 .  در کرج مستقر ساختیط مناسبيدر شرا روز مبادا، یبرا) یخاندان بارزان( داد و رهبران آنرا یاسيس
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 بعد یت انگلستان بودند، کوتاه مدتيمومينها که از سالها قبل در قيا.  گرفتینيج فارس هم سنگي خلین هايخ نشيه شاه بر سر شيسا

 بعد از یاد، مشکالت اقتصیآر.  و سرپرست شدندی حامیانه، بيا از خاورميتاني بری نظامیروهاي، با خروج نیاسياز استقالل س

ر انگلستان را به زحمت انداخت که ير پيب به اتفاق مستعمرات، آنچنان شي، بعالوه از دست رفتن قری جنگ دوم جهانیهايخراب

ران و يکا، اي نبودند و در توافق با آمریر ضروري غیگر حاضر به قبول مخارج نظاميلندن د) ستياليسوس( کارگر یدولتها

ران و ي ایدولتهاین منوال، نقش ژاندارميبد. ج فارس خارج شدندي از خل١٩٧١؛ در سال یعربستان سعود

ج مرافعه داشتند، که باالخره با يک خلي استراتژیر کوچک وليا عجم بودن جزاي بر سر عرب یز مدتيندو نيا! ديعربستان منتقل گرد

اما در باطن، اعراب . افتيران، با صلح و توافق خاتمه ي به ایسر تنب و ابوموين و انضمام جزايموافقت در قبال استقالل بحر

 !افتنديل، اعتماد نيت پنهان و آشکارش از اسرائيج فارس و حمايش در خلي هایيهرگز به شاه بخاطر زورگو

 منطقه کامالً  به 

ظاهر  ز و

 و یحات نظاميسلداد و از آن تي نفت میستيونيم صهيشاه به رژ. ج فارس بوديل در منطقه خلي اسرائی پابرجایران تنها حاميدولت ا

اگر چه . مان بودندي و چپگرا هم پی مقاومت ملیز در مبارزه با نهضت هايموساد و ساواک ن.  نمودیافت مي دریخدمات مستشار

ت المقدس را از اردن، و ي و بیه، ساحل غربي جوالن را از سوریهايش در حال گسترش بود و حاال بلنديدايل از بدو پياسرائ

 یده و در مقابل روشهاي ها به بن بست رسینيغزه را از مصر گرفته بود؛ اما آشکارا در برابر مقاومت فلسطنا و نوار ي سیصحرا

 یراني ایکهاين دسته از چري به مبارزه با شاه هم برخاستند و چندی حتیني فلسطیگروهها.  آنها در زحمت بودیستي و تروریکيچر

 . را در لبنان آموزش دادند

 یسي و عکس العمل پلیکيچرجنبش 
ان اسالم را يمانده گروه فدائيتاب باقش بایتي امنیروهاي، ن١٩۶۵ر و ترور ناموفق شاه در ي منصور نخست وزیپس از قتل حسنعل

ز يون بازار ني و مذهبینيکال از طالبان مدارس دين گروه رادي حذف ایاما حت. ا چوبه دار فرستادندي کردند و به زندان و یيشناسا

ر ي بودند، تحت تأثی افراطیت هاي دانشگاهها که مأمن و مرکز فعالیرا بزوديران را خاتمه نداد، زي در ایستي تروریحرکتها

 فرهنگ یان اسالم که اغلب کم سواد و بيبرخالف فدائ. ن، براه مبارزه مسلحانه افتادندي التیکاي و آمریني فلسطیکي چریجنبشها

 ی را داشتند، گروههایو نامسلمان" مرتد" کشتن هر ی شدند، بلکه آمادگیل نمي قایان ترور منصور و قتل  کسروي میبودند و تفاوت

رحمانه هرگونه ي انداخت، سرکوب بیستيات ترورينان را به راه عمليآنچه ا. ل کردهي بودند و تحصید جنبش مسلحانه دانشگاهيجد

 آنها هم به نوبه خود دست ساواک را در یکيمتاسفانه و الجرم، حرکات چر. ود بیتي امنیروهاي مخالف توسط نیحرکت و صدا

ن منوال، دور باطل ترور و سرکوب شدت گرفت، که تنها يبد. شکنجه و کشتار بازتر نمود و بر فشار و اختناق  حاکم افزود

 یاسين سي شکنجه جوانان و مخالفن به تجاوز وي آمد؛ که در زندان اوی و اوباش تحت امرش را خوش میري مثل نصیجالدان

 . اشتغال داشتند

و سازمان ) یست اسالمياليسوس(ن خلق يل شدند، سازمان مجاهدي تشک١٩۶٩ تا ١٩۶۵ ی که در سالهایکي چریدو گروه اصل

 مسالمت یان گذارانشان از روشهايرون آمدند، که بني بی و نهضت آزادین از دل جبهه مليمجاهد. بودند) ستيکمون(ان خلق يفدائ

بيآم ًا ات ير عملينها تحت تأثيا. د گشته بودندي و مهندس بازرگان؛ ناامیت اله طالقاني، آیجه امثال دکتر سحابي نتی 

 آنرا کاهش دهند و هم روشنفکران یاسيم، هم قدرت سي، عزم داشتند تا با ضربات مسلحانه بر رژین اشغالياسرعرفات در فلسطي

شه در حزب منحل شده يد آمدند که ريست پدي هم از ادغام دو گروه کمونیي فدایکهايچر. نديج نماييورش ته را به شی و مذهبیشهر
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 ی، منطقه ایيات روستايخواستند که با عمليم) در کوبا(نها معتقد بروش چه گوارا و کاسترو يا. و شکست خورده توده داشتند

اما، نه .  ساقط کنندیابانيم را با انقالب و جنگ خيه شهرها حمله کرده، رژر بيکشاورزان فقح يتسلکوچک را آزاد سازند و سپس با 

ن، ي توسط مجاهدی و مقام دولتیيکاياهکل و نه ترور چند مستشار آمري سی در روستایان به پاسگاه ژاندارمريحمله مسلحانه فدائ

انه تر يمال تنها عزم شاه را بر سرکوب هر چه وحشن اعيا. م شاه نداشتي و استحکام رژیي بر کارآیر قابل مالحظه ايچکدام تأثيه

ز ي نیي مجاهد و فدایاکثر اعضا. ران حاکم ساختي ایاه از ترور و اختناق بر محافل روشنفکري سیه اين جزمتر نمود و سايمخالف

 . دندي از آنان شکنجه و اعدام گردیري و بازداشت شدند و کثیي شناسا١٩٧٣تا سال 

 منتقد ید فکاهي جرایانت قلمداد شد و حتيده مخالف، در حکم خي، هر گونه انتقاد و ابراز عقیستي و تروریکيت چرين عمليمتعاقب ا

 آنان یري آزار و دستگی گارد براید و دست افسران وحشين برابر گرديان چنديفشار بر دانشجو. ف شدنديهم توق) قيمثل توف(

 با ی شدند و ترس از بازداشت های باتون بدست وارد دانشگاه میس هايز مقابل پلد هر روز ايان بايد و دانشجويحاال اسات. بازتر شد

ده بود؛ که ي مرفه، مقتدر و در حال رشد گردیران کشوري، ا١٩٧٠لذا در آغاز دهه . ه انداز بوديل بر قلبها ساي دلیل و بيدل

ن احساس البته يا! گانهيک کشور تحت اشغال بي  را داشتند دریاني در آن احساس زندانی و مذهبیمتاسفانه روشنفکران چپ، مل

 به مطالعه سرگذشت یا توجهي هم رغبت یت باسواد شهري جمعی نداشت و حتیع مردم چندان گسترشيان اقشار وسيهنوز در م

 از یدي را نسل جدی و قابل درک عمومیانيهسته مخالفت بن. دادين نشان نميلن" د کرديچه با"ا ي ینيخم" هيت فقيوال"مصدق، 

ه ي بهتر از بقیعتيان، شرين ميدر ا. ل دادندي تشکیعتي شری، جالل آل احمد و علین ساعدي، غالمحسیسندگان چون صمد بهرنگينو

ه سازد، تا بروز ي را در ذهن عامه کتاب خوان و جوان تعبی و شرافت انسانی، عدالت اجتماعید استقالل فکريتوانست بذر جد

 . حادثه جوانه زند و بار آورد

 بودند و دلزده از فساد دستگاه ی بود که از طبقه متوسط و مذهبیرانيل کردگان ايد تحصي مثال بارز نسل جدیعتي شریدکتر عل

 یشه هايشه ها و انديخ را در ري تاری اضطراب ها و پاسخ معمای، سراغ دارو" فرهنگ حاکم" عالقه به زرق و برق ی و بیدولت

 که هم مخرب بود و هم خالف پرورش یحات و لذاتيکا هم رفته بودند، اما به تفرينها به اروپا و آمريا.  گرفتندی اسالم–یرانيکهن ا

ن و نبرد چند يات استاليز عالقه مند بودند، اما شرح جنايسم نيالين را هم خوانده و به سوسيمارکس و لن. افتنديت ي شان، حساسیسنت

 یده ايتنام، پدين و وير تا فلسطيبخش از الجزاي آزادیر جنبشهايتر، تحت تأثاز همه مهم. کرديزارشان ميست ها بي کمونیدستگ

خواستند اما از سلطه اش ي غرب را میشرفتهايپ. دنديدي آن میراني و ایليسم غرب و متحدان اسرائيالي را در امپریطانيمخرب و ش

 در یعتيشر.  جستجو کردندیل اسالمي را در هنر اصی فرهنگیافتند و غناي و اباذر یسم را در اسالم علياليپس سوس! متنفر بودند

گر هست که از نگاه بدرون و نظر به سنتها آغاز ي دیه ارشاد، به جوانان وعده داد؛ که راهيني در حسیب به دو سال سخنرانيقر

 سرشار از فرهنگ و نبوغ  مستقل ویران و اسالم گذشته ايگفت که ايم. نده شان کندي آی را رهنمایتواند آن شعله روحانيشود و ميم

 و یشيق آزاد اندياز تلف. مي مسخره از هر رفتار مبتذلش نزول کنیديم و به تقليست خود را در مقابل غرب ببازيدارند، پس الزم ن

 دلگرم یر مسکني جوانان مضطرب و مبهوت، تأثی ساخت که برای قوی معجونیعتيع، شري با اسالم تشی غربیعدالت اجتماع

 را یش فرهنگين گشاي شد و ای سالگ۴۴ زودرس در ی و آزار او توسط ساواک، منجر به مرگیريافسوس که دستگ. کننده داشت

 . ن مردم و شاه مبدل ساختيگر بي دیدان نبرديز به مين
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  و غرور مخربهثروت بادآورد
ز يران نيبدون آن، ا. ل نمودي و متمول تبدی مترقیر به جامعه اي فقک کشور عقب مانده ويران را از ي ایستم، درآمد نفتي قرن بیط

ش يز از لحاظ افزاي از آن قرن نیچ دوره ايه. ی خارجی به کمک هایر و محتاج دائميبود؛ فقيگر ميا پاکستان ديک افغانستان ي

ر آن ثروت بادآورده، دچار يران تحت تأثيت امتاسفانه، دولت و مل.  باشدی نم١٩٧٠ دهه یسه با سالهاي قابل مقای درآمد نفتیانفجار

 .  را واژگون نمودی متمدن اجتماعی زندگی و هم مبانی حکومتیه هاي مخرب شدند که هم پایغرور

چ   يستم هياما در آغاز قرن ب. سر استي اغلب ما نامین براي بدون نفت، گاز و بنزیامروز، تصور زندگ

 ی صنعتین کااليد که نفت به مهمتري سبب گردیني ماشیرشد زندگ. دي چرخی زغال سنگ میع انگلستان با انرژيچرخ تمام صنا

 ی طین، مصرف مواد نفتين چنيا. ابديش يمت آن افزايده، تقاضا و قي گردیل شود و مصرف آن بسرعت جهانيتمدن معاصر تبد

 .  باالتر، باز گذاشتیمت هايشتر و درخواست قيافت درآمد بي درید کنندگان را براي دوبرابر شد و دست تول١٩۶٠دهه 

مثالً   و وجود نداشتند کدام

زمان مصدق  مًا از را که  ران

کنترل بود، عمًال  صًا وم خارج ساخت و ش

ود  ش شاه فشار آورد تا در صًا به س جمهور ش

ن ي تامیرد وبرايرا بدست گ)  صادر کننده نفتیه کشورهاياتحاد( اوپک ی عملیران توانست رهبري، شاه ا١٩٧٠در اوان دهه 

وم منعقد ي با کنسرسیان قرارداد تازه ياو همچن. ش دهديمت نفت خام را با شتاب افزاي اش، قی و صنعتیمخارج روزافزون نظام

 ۵/١ به ١٩٧٠ون دالر در سال يلي م٨٠٠ کشور از یب، درآمد ارزين ترتيبد. ابديش ي افزایران از درآمد نفتيساخت تا سهم ا

ملي از آنهم فراتر رفته، صنعت نفت ا١٩٧٣سپس، شاه در سال . دي رس١٩٧٢ارد دالر در يليم اس   ی 

توليطره کنسرسيز سا ن اقدام بخاطر محظورات يا. د و فروش نفت خام را بدست گرفتيخ 

 شاه توانست بخاطر آن منازعه، درآمد ی روبرو نشد و حتی، با مقاومت١٩٧٣ز ييل در پاي جنگ اعراب و اسرائی غرب طیايدن

 !نفت را چند برابر سازد

 یستيونين بر ارتش صهيل حمله کردند و از آسمان و زميرانه به اسرائيه غافلگي مصر و سوریروهاي، ن١٩٧٣در ماه رمضان سال 

، یي هوای نبردهایط.  کردندیشروي جوالن پیهاي در بلندی سورینا شدند و تانکهاي سی وارد صحرای مصریروهاين. دنديآتش بار

اما .  را آزاد سازد١٩۶٧رفت که مناطق اشغال شده در يد مي جدن جنگي خود را از دست داد و ایي هوایروي سلطه نیل حتياسرائ

 گشود، ید نظاميا قرارداد خري یل مالي مهمات خود را بدون توجه به مسایکا، درب زرادخانه ها و زاغه هايکسون در آمريدولت ن

ل در حال عقب يما را به اسرائياپل اسلحه و مهمات و توپ و تانک و هوي حمل و نقل، سی برایله ممکن و قابل دسترسيو با هر وس

ک مجموعه واحد به يده بودند و مانند ي آن روزها، تمام ظواهر را دریل طيکا و اسرائيانگار دو ارتش آمر. ، روانه نمودینينش

شان، دست به ي مردم کشورهایر افکار عموميز، تحت تأثياعراب عقب نشسته و زخم خورده ن. رفتندي عرب میجنگ کشورها

 اوپک در تهران، شاه از یدر اجالس بعد. دي دالر رس۵ دالر به ٣ یمت نفت خام از بشکه ايکشبه قيکا زدند و ي آمرینفتم يتحر

 به بشکه ١٩٧۴ل در ي تحویرا برا مت نفت خامي، قیم استفاده کرد و با نفوذ خود بر مذاکرات آن کارتل نفتيت جنگ و تحريموقع

 م بود و آنراي عظی غرب ضربه ایاي دنی، براین ماده خام صنعتي مهمتری سابقه بهای و بینش ناگهاين افزايا!  دالر رساند١٢ یا

کسون را منقلب ساخت يکا و نيانه شاه، آمرين حرکات فرصت طلبانه و سودجويا. نمود) تورم و رکود (یسالها دچار بحران اقتصاد

تجديو رئ ران ي به ای هم که تا آنوقت توجه چندانیمطبوعات غرب. کندد نظر يخ  رو خ

روزنامه ها و . نانه شاه شدند و او را به خنجر زدن از پشت متهم ساختندينداشتند، ناگهان متوجه نقش جاه طلبانه و خود بزرگ ب

 شاه را برمال ی نگفتنیا شدند و رازهی ساواک در زندانها مشغول افشاگری درمورد  شکنجه ها و کشتارهای غربیرسانه ها
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نده يفروش نفت خام در آ" دينو "یداد و حتيش دار مي اعتنا و مغرورانه در مصاحبه ها جواب سرباال و نیاما محمدرضا ب. کردند

کسون و ي از نیبا تمام تالشها و چالشها، کار! کردي وحشت زده فرو میهاي بشکه را در جگر غربی به جایک، بر اساس بطرينزد

ان داد و سپس شکست و ي او پایاست جمهوريت به ري واترگیي رسوایامد؛ بخصوص که بزوديز برنيکا ني آمریغاتي تبلدستگاه

ن شد که شاه همچنان ثلث يشان ايران، تنها دلخوشيدر قبال ا. کا را شکستيه ملت آمريخواهان و روحيتنام، کمر جمهوريفرار از و

 . نموديکار شده بودند، مساعدت ميتنام بي که بعد از ویع نظاميکرد و به صنايکا مي از آمریحاتيد تسليپول نفت را مصروف خر

د و ي جه١٩٧۵ارد در يلي م١٨ و ١٩٧۴ارد در يلي م۵/۴ به ١٩٧٢ارد دالر در سال يلي م۵/١ران از ي ایل، درآمد نفتين تفاصيبا ا

 کشور یران رحمت را که از سالها قبل باعث سازندگ، آن بایزيمتاسفانه عدم قدرت جذب و برنامه ر!  برابر شد١٢ سه سال یط

ز يع آن ني جامعه نبود، توزیز آنجا که منشاء آن گنج باد آورده کار و تالش ابناا. و بحران ساز مبدل ساخت تورم زا یليبود، به س

 یشمارير هنگفت و بي هست، مقاد مبتال بوده ویشه به فساد و دزديران که هميمطابق معمول ا. دين و ناعادالنه گرديياز باال به پا

يتقر. ديس دالالن و کارچاق کنان وابسته گرديز مصروف لفت و لي نیب دربار و حاکمان رتبه اول رفت و مبلغ کالنيجيمستق

اه، ذوب روگيشگاه، ني، از پاالی کوچک و بزرگ صنعتی به خرج پروژه هاید و مابقي رسی و نظامیحاتيد تسليمانده به خريثلث باق

 مزمن اغلب ی هایماري که از بی اداریي و عدم کارایج مالياما فساد را. ره مصروف گشتي و غیسات هسته ايآهن، تاس

 و پروژه ی خارجیدهاي از خریميل عظين سي مهار چنی برایزي دولت در برنامه ری جهان سوم است، بعالوه ناتوانیکشورها

 .  شدیاري بسیينارسال و يف و مي، باعث حی  و نظامی صنعتیها

بًا مًا به 

و مثًال بنادر کشور

ه رًا افسانه ظ و گذاشته ن ج ر به  بود،

 در همان بنادر به یاري را نداشتند و بسمحموالتم ي و حمل آن توده عظیافت، بررسي دریي توانایستم گمرکي  س

ن ي آمد، در مقابل ایل روزمره برمي از پس مسایط عاديدا که در شرايدولت هو.  شدی ماند و از انتفاع خارج میط نامطلوب ميشرا

 موجب ینگيش نقديافزا . ش آمدي پیدي برهم خورد و کمبود جدید و هر روز تعادلير قابل کنترل، دچار بحران گردي و مرج غهرج

رشد فوق . ديمت امالک و مستغالت انجامي و باال رفتن قی به کمبود مصالح ساختمانی و صنعتی نظامیتورم شد و کثرت طرحها

ه خانه متوسط در شهر تهران از درآمد يکه کرايد، بنحوي گردی اجاره ایسکن و واحدهات شهرها باعث کمبود ميع جمعيالعاده سر

ر و کم يد و عامه حقوق بگيز مضاف بر علت گردي اهل بازار و کسبه نیي و سودجویخصلت دالل! شتر شديمتوسط  خانوار ب

ن ييم ثروت نفت، سهم پايدر هرم تقس.  نمودی نامنتظر مواجه میمتيش قيا افزاي احتکار شده یبضاعت را هر روز با کمبود جنس

 نداشتند که ینيب زميک روز سي.  گذاشتیر ميشتر بر آنها تأثي آن از همه بی تورم زاین اقشار از همه کمتر بود و اثرات جانبيتر

ش ياز نبود و فردايگر پيروز د! دي گندیبه عنوان نهار با نان بخورند، چون وارد شده بود اما داشت خروار خروار دربندرعباس م

ک و مدرن يد و هزاران آپارتمان شي جدی و نظامی ادارواحدرا دهها طرح کوچک و بزرگ و صدها يرفت، زيوقت شام برق م

ش دهد، و يه را افزايخواست کرايماه بعد هم صاحب خانه م! ت متصل شده بودندي کم ظرفیروگاههايهمه با هم به شبکه محدود و ن

 . دادی ساده تمام پس انداز خانواده را برباد میعمل جراحک ينده مخارج يسال آ

ط ي به شرایقي گذاشت تا با طری داشت و میبود، اگر شاه دست از سر ملت برمينها همه قابل تحمل ميران، اي مردم زحمتکش ایبرا

 را هم بر گرده یرق العاده ا خایاسي سید طرحهايبود و با"  بزرگیتمدن"جاد ي به ایونياما قصد هما. د انطباق حاصل کننديجد

ایريغرور شاه که در آستانه پ!  گذاشتیملت م اه  نو    خود را با .  باورش شده بودیياي آری س 

گر يحضرت ديافسوس که اعل. سي معادل فرانسه و انگلیل شدن به قدرتيد و کشور را در آستانه تبدي دیر هم سطح ميکوروش کب
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 مرکز شهر هم مدتها بود یاز کاخها.  نمودیر مي مسیما طيکوپتر و هواپي فرمود و تنها با هلی نمیها در تهران رانندگيند جوانمان

 !دي دیاوران مي شهر را تنها از فراز کاخ نیکه رخت بربسته بود و نما

ز حکومت ها ي ثروتمند غرب نیر کشورها دیحت.  دوهزار و پانصد ساله بودی جشن های ابلهانه شاه برگزاریاسين حرکت سياول

ل و برهان ارائه دهند و تازه تنها بعد از ي هزار دلی انجام هر طرح فرهنگیه کنند و براي خود را توجینه اضافي کوشند تا هر هزیم

ل از يفکر تجلق چاپلوسان بيران که اصل و نسب پدرش هم معلوم نبود، به تشوياما شاه ا. ندي، اجرا نمایب عموميمشاوره و تصو

ب يد ترتي دهها کشور خرد و کالن در تخت جمشی با شرکت روسایون دالريلي چند صد میافتاد و جشن" ی پهلویراث شاهنشاهيم"

 آب و ی کشور حتیکه اکثر روستاهاين در حاليا!  شدی میداريه روزانه آن از اروپا خري اغذیل و امکانات و حتيداد، که تمام وسا

 . ستم فاضالب نداشتيکه س) و هست( جهان بود یتخت هاي از تنها پایکيد شهر تهران هم برق نداشتند و خو

امبر اسالم به زمان يخ کشور را از هجرت پي مبدا تاریونيم گرفتند که با فرمان همايامهر تصميمتعاقب آن جشنها هم شاهنشاه آر

دیمي صاحب تقوران رايب که اين بدعت غريا. ر دهنديير تغي حکومت کوروش کبیبيتقر  ساخت و از تمام یر مي نظید و بيم 

ل يد تبديخ جدي به تاریي و مدارک شناساید تمام اسناد دولتيحاال با. دي نمود، نه الزم بود نه مفیر مسلمان جدا ميملل مسلمان و غ

ا ي شرم هم یان بياطراف !دي گردیض مي تعوین المللي و بی، مالیکرد و تمام جداول زمانير ميي تغی درسیشد و تمام کتابهايم

ه ي کوچک از شمال شهر تهران، بقی کنند که بجز منطقه ایحال" بزرگ ارتشتاران"و آن " گانيخدا"ا نخواستند به آن ينتوانستند و 

دن يه بعالوه جلو و عقب کشين قضيا.  را بدون اضطراب و تعصب تحمل کندین حرکتي تواند چنی نمیکشور مسلمان و مذهب

 مردم قرار داد، که یني، شاه و دولت را به عنوان مرتد و کافر در مقابل احساسات د) در مصرف برقیي صرفه جویبرا(تها ساع

 . داشتی و فرهنگینيي آیتيش بود و اهمياي نیم و زمان روزشان مبنايتقو

ج ًال  کا

رًا  ظ

ًال  کا ن ه و از اخبار مسلط بود

قد . زدی باورنکردنی دست به حرکت١٩٧۵نهم قانع نشد و در بهار يوانه به ايشاه د ات جامعه يرت مطلقه آنچنان او را از واقعاه

. خواست شکل دهدي، هر گونه که میچه ايران را چون بازي تواند ایکرد که مين، تصور ميجدا ساخته بود که با حذف همه مخالف

 خود الي ساخت، تا به خیاط تر و عجولترمي احتی بیاسي العالجش او را در حرکات سیماريد هم اخبار پزشکان در مورد بيشا

 یان بهت و ابهام عموميحضرت در ميل، اعليبه هر دل. عهدش آماده سازدي انتقال به ولی درآورده، برایده آليمملکت را به شکل ا

ن به يشان همچنيا. را اعالم کند) زيرستاخ(د يک حزب جديل ي و تشکیاسيون ظاهر شد تا انحالل تمام احزاب سيزيبر صحنه تلو

خواهد، يهر کس هم که نم! نديد درآين حزب جديت ايران موظفند که به عضويند و فرمودند که همه اتباع اره گشتينندگان خيچشمان ب

کتاتور يد (یو معمر قذاف) جالد اوگاندا(ن ي امیدي از جانب امثال عی حتیيايخولين رفتار ماليچن!! رد و بروديد پاسپورتش را بگيايب

 فرانسه و ی سال بود که با رهبران جهان مراوده داشت، به زبانها٣۴ران که ي کرده اليبود، چه رسد به شاه تحصيب ميهم عج) یبيل

مطلعیسيانگل م ا   .   ج

 از تورم و کمبودها، ی ناشی اقتصادیهاي مردم تسلط داشتند که نه دشواریس شاه آنچنان بر زندگين رفتار، ساواک و پليبا وجود ا

ز، ي حزب رستاخیاسي سی هایيو نه زورگو" رازيجشن هنر ش"شات مستهجن يو نما" یخ شاهنشاهيتار "یگ فرهنینه ضربه ها

کرد و منتظر ي میباز" یرولت روس"ت با سرنوشت خود و ملت ي حاکمیيتو گو.  نشدی و ملموسیچکدام باعث عکس العمل آنيه

 شد و ینه ها فرو کوفته مينحال، خشم مردم در سيدر ا! دکنيز ميبود که کدام حرکت احمقانه سرانجام کاسه صبر مردم را لبر

 . منفجر گرددید، تا در روز حادثه به جرقه اي گردیمتراکم م
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  باز و حقوق بشریاست فضاي کارتر و سیاست جمهورير
 یع بود که به دستگاه انتخاباتير دو کشور، شان هي برخالف قوانیکا بود و حتيخواه آمريران از هواداران مقتدر حزب جمهوريشاه ا

، بر شاه ١٩٧۶ کارتر دمکرات در یميکسون و شکست فورد در مقابل جيلذا، سقوط ن.  نمودی می آنها کمک فراوانیغاتيو تبل

او را  یغاتي ساخت که هم نوک حمله تبلیرا عنوان م" حقوق بشر" مسئله یاست خارجيبخصوص که کارتر در س. ار گران آمديبس

است کارتر از يس.  دادیکا در جهان سوم هشدار مي نمود و هم به متحدان آمریم) یرحمانه شورويتحت سلطه ب(متوجه بلوک شرق 

ج ي خود خارج شوند، بتدری سرکوبگر نظامیکتاتوريخواست که از شکل ديم) نيپيلين و في، آرژانتیليران، شيل ايقب(ن کشورها يا

 دهه هشتاد باعث یط" ش از بااليگشا"ن يا. ندي نمایسيک  دگرديمه دمکراتي نی دهند و به ساختاریماع و حقوق اجتیبه مردم آزاد

 با ثبات تر یتي به وضعی و انفجاریت انقالبيکا شد و اغلب آنها را از موقعي متحد آمری در کشورهای روش انتخاباتیجيرشد تدر

ان موقوف يمنجمله، شکنجه زندان. شد" یاسي باز سیفضا"جاد يور به ار قرار گرفت و مجبيران هم، شاه تحت تأثيدر ا. رساند

.  شهرت داشتی و خوشفکرید آموزگار داد که به درستکاري به جمشیري خود را در نخست وزیز جاي بدنام نیدايد و هويگرد

دش ي خرینان مشتاق براد و جوايع به طبع رسي وسی در سطحیعتي آثار دکتر شرید و حتيز آزادتر گرديات نيچاپ کتب و نشر

 !  باز از آن جلوتر نرفتیاما فضا.  بستندیساعتها صف م

ن يبد. ن را برطرف نمودي مابی فیهاي خود قرار داد و نگرانی هایير توانايرا تحت تأثي با کارتر، ویدار متواليشاه در دو د

افت که يکا بسرعت دريد آمري جدی جمهورسيرئ. افتيران کاهش يک در ايع اصالحات دمکراتي تسریصورت، فشار کارتر برا

. داديع و پرمخاطره را نميرات سرييد، امکان تغي نمایه گستر مي از منابع نفت جهان سایميران که آنرا بر نيک ايت استراتژيموقع

ک يتوسط  یه بود، در شرق آن حکومت افغانستان به تازگي همسای پرآشوب قرار داشت که در شمال با شورویران در منطقه ايا

ل ي از دشمنان قسم خورده اسرائیکيل به بلوک شرق وي بود که متمای روس سقوط کرده بود، و در غرب مجاور عراق بعثیکودتا

 در یيکاي بود؛ دهها هزار شهروند آمریيکايحات آمريع و تسليان صناين مشتريران از جمله بزرگتريبعالوه، ا. رفتيبه شمار م

.  اشتغال داشتندی اقتصادیت هايل و فعاليکا به تحصي در آمریرانيکصد هزار ايب به يت بودند و غرران مشغول به کار و تجاريا

ن، با وجود تظاهرات گسترده يبنابرا. خواندنديکم ميالت پنجاه و يران را اي به طنز ای دو کشور آنچنان بود که بعضیکينزد

 روشنفکر و مردم دوست ی نطق معروف خود، شاه را رهبریرتر طز مطبوعات غرب، کاي و مقاالت افشاگر و انتقاد آمیيدانشجو

ک هفته از آن نطق نگذشته بود که يهنوز .  کردی حوادث حفظ میايان دري از ثبات در میره ايران را چون جزيخطاب کرد که ا

 ! شدیره ثبات دچار زلزله اجتماعيجز

ران در ي ایتيد که عوامل امنيع گردي در عراق درگذشت و شایط مرموزي تحت شراینيت اله خمي پسر ارشد آ١٩٧٧ز سال ييدر پا

 قابل باور یاري بسیعه براي همواره فعال بود وآن شای و خارجی داخلیالبته ساواک در ترورها. آن مرگ زودرس دست داشته اند

 فتوا داده و یشاهخ شاهنيز و تاريه حزب رستاخي، علیاسي و بعد از ده سال سکوت سی به تازگینيبخصوص که خم. ديگرد

 نجف و تهران را سخت تکان داد یز مجتهد بود، علمايعه، که خود نيرتبه شيک مرجع عاليتصور قتل فرزند .  نموده بودیسخنران

 .ديل گردي تبدین انتظامي با ماموریري درگیم و حتيز از رژي انتقاد آمیهاي به سخنرانید مصطفيادبود حاج سيو مجالس ختم و 

ا اه ه يز را مامور تهيحزب رستاخ" متفکران" از یکين شده، در پاسخ، ي خشمگیز آن اتهامات نابجا و اعتراضات مذهب 

 ۀ و بدون اجازیونيم دفتر همايآن نوشتار احمقانه هم با دستور مستق. دي نمای مینيخم" اهيارتجاع س" حمله به ی موهن برایمقاله ا

رًا  ظ شاه
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 به احساسات ی توجهیت بي، در نهایيمقاله کذا!  کندیرسد و مانند بمب صدا مي چاپ مح، در روزنامه اطالعات بهير و تصحييتغ

روز بعد، ! دي نمایس و دائم الخمر خطاب مي زاده، همجنس باز، جاسوس انگلیعه را هنديران، آن مرجع شيت مردم اي اکثریمذهب

ه ي زنند و علیخته، دفاتر روزنامه اطالعات را آتش ميرابانها ي در آن فعال بودند، به خیني قم که شاگردان خمینيطالب مدارس د

ن يا.  کنندیاد نداشتند، به طالب حمله ور شده و کشتار مين ي جز سرکوب خونیقي هم که طریتي امنیروهاين.  کنندیشاه تظاهرات م

نمود انقالب اسالمیگونه، شاه چاشن منفجر ی . خ  صًا  را ش
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 ی انقالب اسالم-۶
ل يتحل. ستم گرددين انقالبات قرن بيم تري از عظیکي، منجر به ١٩٧٨کرد که جرقه تظاهرات قم در آغاز سال يچکس گمان نميه

 یرويتوانست پشت هر ني و مدرن خود میدند که با ارتش چندصد هزار نفري دی، شاه را در اوج قدرت می و خارجیگران داخل

 آنها در یوي رادیچ نمانده بود و حتياز حزب توده ه. في او هم اندک بودند و ضعین داخليمخالف.  را به خاک آوردیمخالف

 داشت به کانون یجبهه مل. ل شده بوديه، تعطي با صوفیک قرارداد تجاري متعاقب یت، به تازگيبلغارستان بعد از سالها فعال

 سال ١٢ هم از ینيخم. نداشت)  سال٢٠ یانه سنيبا م( مردم  عامه ی برایش جاذبه ايه هايشد که جلسات و اطالعيل ميسالمندان تبد

د انگلستان به طرز ي در تبعیعتيدکتر شر. رسديران نمي پراکنده اش به ایهاي نوار از سخنرانید بود و بجز معدوديقبل در عراق تبع

 از ی مذهب–ی ملیروهاين. شناختها در قبور نايا در گوشه زندان بودند و ي و مجاهد هم یيک فداي مرده بود و صدها چریمشکوک

ز با ي نی و بهشتیل مطهري از قبینيشاگردان سابق خم. ا تحت نظريا در حبس بودند و ي هم  ی و منتظریل بازرگان، طالقانيقب

م  هی کردند؛ و حقوق خوبی اداره میه و مرکز اسالميني نوشتند و حسی داشتند، کتاب و مقاله می همکاری دولتی فرهنگیکانون ها

د و يرسين مي خونیانين به پاي کوچک باشد که با ضرب و شتم ماموریريک درگيتوانست يلذا، تظاهرات قم هم م. گرفتنديم

 . شد، اما چنان نشديفراموش م

ر تهران شد و آنگاه دامنه التهاب به اصفهان، مشهد، ي دامنگی از آتش آذرید و بارقه ايز رسي از شعله قم به خرمن تبریجرقه ا

 ی تا تابستان آنسال، مردم هر شهر برا١٩٧٨ سال یاز ابتدا. ديران کشيزد و خالصه چهار گوشه اياز، همدان، اهواز و ريش

 شاه هم یروهاين. ش، آن آتش مبارزه را فروزان داشتنديم کشتگان خويگرفتند و با تقد) چهلم (یکشتگان تظاهرات شهر قبل عزادار

قابل " امهري شاهنشاه آریونيحضرت همايگان اعليخدا "یبرا. وز و شکنجه عهده دار شدنده را با کشتن، تجاي آن تغزینقش منف

اد ي داد که فریانش اجازه نمي پایغرور ب. ندي او تظاهرات کنند و مخالفت نمایابانهايدر خ" تمدن بزرگش"ن يتحمل نبود که ساکن

د يلذا، سربازان با. س به نبرد آتش فشان خشمشان روديت پل متمدن با فشار آب و مهاریوه کشورهايا به شيآنها را تحمل کند، 

 !  نمودندید تجاوز و شکنجه مي ها بای پرداختند و ساواکید به ضرب و شتم ميها باي کردند، گاردیک ميشل

 روال معمول خود را در ی، زندگ١٩٧٨ زمستان و بهار ی بزرگ طی پراکنده در اغلب شهرهایهايرياهرات و درگبا وجود تظ

 طوفانزا در یابرها. مدارس برپا بودند، ادارات مشغول به کار و کارخانجات و صنعت نفت در گردش. اکثر نقاط کشور ادامه داد

 یانيدند و خطر بني دیط را تحت کنترل شاه مي، شرایتي و امنیاسيل گران سيدا شده بود، اما اغلب صاحبنظران و تحليران پيافق ا

 .  برپا نمودینيت اله خمي آی برهبری اسالمیتابستان نقطه عطف آن حوادث شد و انقالب. دند شماریم را اندک مي رژیبرا

 )یمصطفو (ینيت اله خميآ
 جنوب یر کاروانهاين بر مسيخم. ن متولد شديندار و متمکن خميون زمي از روحانی در خانواده ا١٩٠٢ به سال یروح اله مصطفو

 بود، در یکه او هنوز طفل خردساليپدر روح اله وقت. رير اشرار و عشاي، تحت تأثی قانونیر بود و الجرم در آنزمان ببه شمال کشو

در . کندي رشد می در دامن مهربان خانواده و بدور از مشکالت مالیرسد؛ اما وي به قتل مین محلي از خوانیکيمنازعه مسلحانه با 

 را از طالب یني گردد و خمی بارز میت اصول اخالقي و توجه او به رعاینداريقم، د در مدارس اراک و ینيل ديدوره تحص

ن حوزه، که تنها معتقد يت مدرسيان او و اکثريعالقه اش به عرفان، شعر و فلسفه هم م. دي نمایخوشگذران و راحت طلب، مجزا م

 . خت اندای بودند، فاصله میني دیق در اصول خشک و آداب ظاهريب و تحقيبه تعق
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 بردند و یعه و فساد حاکم بر اغلب حوزه ها پي مذهب شیتهاين به محدوديان روشنفکر و نکته بي مالیاريبعد از دوره مشروطه، بس

. م زادهي اکبر حکی و علیوستند؛ منجمله احمد کسروي آن دوره پی و ادبیاسي پرشور سیآشکارا ترک عمامه نمودند و به زندگ

ن يان طالبان و مدرسيکه در م) اسرار هزار ساله( نوشت ی مذهبیهاي فساد حوزه و دروغ پردازیفشا در ای کتابیم زاده حتيحک

) کشف االسرار(ع ي به پاسخ آن کتاب و دفاع از سنن تشین بار در نوشتن رساله اي اولی براینينام خم. وحشت و اضطراب انداخت

کند ي اش حمله میم رضا شاه بخاطر سرکوب مذهبي هم به رژینيم، خ) ١٩۴٢منتشر به سال (در آن کتاب . ديدر حوزه مطرح گرد

 شده، مردم و طالب را به یني مخالف دیروهايز با ني خواستار برخورد قهرآمیاز جمله، و. و هم به روشنفکران متجدد و غربگرا

 یت آله بروجردي تحت نفوذ آیني خمیي پروایاما تا سالها، ب! ه بترسند و جرات ابراز مخالفت نکننديکند؛ تا بقيق ميقتل آنان تشو

است١۵ام ي ماند، که ذکر آن دوره و قیمسکوت م خرداد قبًال رفته  .  

شورش اول در قم،  ب رک مثًال بعد از

 جدا ساخت و به یط مألوف مذهبين بار، از محيد آخرين و شاي اولی را براینيه آنقدر عجوالنه بود که خمي به ترک١٩۶۵د سال يتبع

ش با همسرو يک افسر ترک جوان و برخوردهايتان اقامت شش ماهه او در منزل داس. ک خانواده مدرن طبقه متوسط انداختيان يم

 ینيستم دارد و هم از قدرت انطباق و ذکاوت خمي قرن بی در جوامع اسالمیده دو فرهنگي حجاب خانواده، هم نشان از پدیدختر ب

د، ي و پرخاشجو گردی آنها ابتدا عصابی حجابی اگر چه از بی و مذهبیي روستاینيخم. دهدير مترقبه خبر ميط غيدر مقابله با شرا

 ! قانع ساختی کوچک و رنگیک روسريت عادت نمود و آندو را هم به گذاشتن ياما در نها

 یاما علما.  استقبال کردندی به گرمیاز و) نجف( سرو صدا برگزار شد، در عراق ی برنامه و بیدش بيه که تبعيبرخالف ترک

ل يدر اوا. افتند و کناره جستندين ياست باز و دردسر آفري سی را آخوندیني خمیبزود) مي و حکیيوت اله خيآ(تراز اول آن شهر 

ان عامه ي، بر نفوذ خود در میاسي سیق ائتالفيد از طريک شدند تا شايت اله نزدين خلق به آي سازمان مجاهدی، اعضا١٩٧٠دهه 

 ید و حاضر به همکاريداد، نپسنديسم ميالي از اسالم و سوسی اختالطیو حرفها و نوشتجات آنان را که بینياما خم. نديافزايمردم ب

ح و مقابله يد، اما از برخورد صريت قابل قبول نديو طبقه روحان" یصفو"عه ي را هم بخاطر حمالت او به شیعتيآثار شر. نشد

ان را ير مالي ماند، که اظهار نظر غیقعه باي معتقد شیک روحاني همواره ینيخم. ز نمودي ضد شاه هم پرهیش هايآشکار با آن گرا

 ینبود که طبقه روحاني اینيد خميام. دانستيرش نميد از مجتهد، قابل پذي نماز و روزه آنان را بدون تقلیچندان قبول نداشت و حت

 ید اسالمت ضيه ظلم واضح شاه و حاکمي را کنار گذاشته، به جهاد واجب علیات شرعيد و تمرکز بر جزئي به خود آیران روزيا

اساس آن .  نگرفتی جدیکه تا سالها کس) هيت فقيوال( نوشته بود ی بعد از شاه هم کتابیدر مورد حکومت عدل اله. او بپردازد

 . ده آل بوديک حکومت ايلسوف به عنوان ي فیکتاتوريشه افالطون در باب ديکتاب بر اند

) پسر ارشدش (یمرگ حاج مصطف. بودي میه گرداني وتعزی عزادارعه، دريون شي مثل اغلب روحانینين نقطه قوت خميالبته مهمتر

ان طبقه يح در مين شعار ساده و صريل نمود و حاال ايدان نبرد تبديران را به مي متعاقب آن، ایرحمانه شورشهايو سرکوب ب

 .  کربال مبدل ساختهیران را به صحرايد زمان است و ايزيگرفت؛ که شاه ي قوت می و عامه مذهبیروحان

  ن متحد و طرفداران متفرقيفلمخا
ان دانشگاهها و دانش ي در دانشجوی قوی متحدانی دادند که بزودیل مي تشکیني مبارزه و تظاهرات را طالبان مدارس دیهسته اصل

ان و ياختند، که باعث قوت قلب بازار پردیز از همان ابتدا به هواداريون طراز اول ني از روحانیدسته ا. افتنديآموزان مدارس 

ا. ديطبقه متوسط گرد و   کشتگان مجلس چهلم ی بود که برایعتمداريت اله عظما شرين آي س
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از ز ير مراجع عظام نيسا. وستي بوقوع پی گسترده ایري مقلد داشت، تظاهرات و درگیريز که کثيک او در تبريب داد و به لبيترت

د ين بود و موجب تردي مخالفی دادند که باعث پشتگرمیه مي و هشدار به شاه، اعالمیتين امنيهمان ابتدا در سرزنش رفتار مامور

 . سرکوبیروهايرحمانه نيشاه در بکار بردن کامل و ب

ئت ها و ي عمده با مساجد، هی و هماهنگی رهبریرويکردند، اما ني میکاتيدند و تحرش و مجاهد هم فعال یي فدایکهايمانده چريباق

 شقاوت یک ضربه هاينها چون از نزديا. دي گردی اداره مینيون جسور و دوستدار خمي توسط روحانیاريه ها بود؛ که بسينيحس

 و یه مذهبي، خارج شدند و با روحی چپ و دانشگاهیروهاي خود در قبال مبارزات نی سال موضع انفعال١٢دند، از يم را چشيرژ

ون مساجد هم به مبارزه يعه و روحانيت مراجع شيبخصوص که حما. دنديمصمم گرد" د زمانيزي"ه مبارزه در برابر  بیيکربال

 .  قابل قبول بودیي توده مهاجر روستای برایست و چپ، بسادگيالي سوسیهايداد، که به عکس تئوريرش مي قابل فهم و پذیرنگ

تيد که زرق و برق شهر شاهانه را د بویان از کشت و زرع مانده، چند سالين روستائيا بع  ده بودند؛ اما ي شرابش را چشی 

ت روستا به ياز رع. دي دی و خواب آرامش نمیرابي، رنگ سیزيکات دائم غريشان با وجود آنهمه تحرياز بشري و نیعطش عاطف

د را هر روز ثروتمندتر يشان اربابان جدکه زحمتيل شده بودند و با وجوديت و شلوغ تبدي هوینوکر و کارگر روزمزد آن شهر ب

نها که از چند سال قبل يا. دي آی دلگرم کننده، برنمی ساده و خانواده ای از عهده مخارج خانه ایکرد، حقوق مختصرشان حتيم

ع ه مراجيده بودند؛ حاال در پناه اعالمي آمدند، چشیشان ميب زاغه هايس را که به تخري و پلین شهرداريضرب شست مامور

 . افتنديم ي قدیختن عقده هايرون ري بینان خاطر الزم را براياطم

ح ضًا و  ده

 ی انتظامیروهاي شد، تا نیع و سر وقت آغاز مي با تجمع سرینيتظاهرات از نقطه مع. ک مبارزه هم ساده بود و هم مؤثريتاکت

بعد گروه مردان و پشت سر آنها . کرديباز م را یيماير راهپي افتاد و مسیسپس دسته موتور سوارها جلو م. نتوانند پراکنده شان کنند

 یين روش گردهمايا.  رفتندیش مي دادند و پی، شعار می دستیک دو بلندگويق يک و تشوي افتادند که به تحریصفوف زنان براه م

ه ها، يني حس،ی مذهبیدان، گروههاي سرور شهیبه عنوان عزادار.  و عاشورا داشتشه در مراسم ساالنه تاسوعايز ري نیيمايو راهپ

 ی و تظاهرات مذهبیي بودند که به طور مرتب اجازه گردهمایالتي، تنها تشک)شدندي هزار نفر م١٠که حدود (ئت ها و مساجد يه

ت ي دوباره باب گشت و با حمای شده بود، پس از سقوط ویر قانونيآن مراسم که در زمان رضا شاه غ. چندهزار نفره داشتند

مه ي تاسوعا، عاشورا، نی برایزي برنامه ریجوانان محل ط. دير دوره محمد رضا شاه به اوج خود رسان متمکن، در اواخيبازار

 یخلسه ار زدن به ينه زدن و زنجيز با سي نیيماي راهپی نمودند و طی می و کار گروهین هماهنگيره؛ ندانسته تمريشعبان و غ

ست که در گروه يتر از آن ني قویچ احساسيه.  کردندیت کسب مي مصونیب بدني فرو رفته، از وحشت آسی و روحانیزيغر

 یدنهاينه کوبياد زدنها و مشت بر سي و با فریري پناه بگیت آموخته اي ساده که از طفولیمانيه اي، در سایبرادرانت ذوب شو

 !یطان صفت روي شی، به مقابله با دشمنیزيغر

 ین انتظاميو مامور)  و اوباش مزدوری لباس شخصی هایتيامن(ت چماقداران ي اول که مردم با خشونت و سبعیاز همان روزها

پس در . داشتندي دفاع برمی برایاطي خیچير، و زنان هم کارد آشپزخانه و قيآشنا شدند؛ مردان جسورشان چوب و چاقو و زنج

 را با آتش زدن گاز اشک آور.  پرداختندی ضد حمله می و حتیات دفاعي شدند و به عملیصورت حمله سرکوبگران، متفرق م

 یه لباس اضافه مي باتون، چند الی و ضربه هایکي پالستیر کردن گلوله هاي کم تأثی کردند و برای میل ها خنثيک اتومبيالست

ان يگر دانشجوينان ديا. زدندي ضربه میني هم با سنگ، چماق و بمب بنزیدر صورت امکان، به بانکها و موسسات دولت. دنديپوش
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 قلدر یهايروستا زادگان نترس و جنوب شهر.  نبودند که بدون عکس العمل کتک بخورندیاندگان مودب شهرروشنفکر و درس خو

 . ها و پاسبانها، که بلد بودند چگونه ضربه را با ضربه پاسخ دهنديبودند؛ از همان قماش گارد

 شکسته، یشه هاي سوخته، فرش خرده شیک هاي الستیدود و بو.  آمدیدان جنگ در ميابانها به شکل مي، خیيمايبعد از هر راهپ

افتن راه حل يد و از يدينها را ميشاه ا. ختهين و کشتگان برجا مانده و البته صدها جفت کفش و کاله افتاده و چوب و سنگ ريمجروح

ًایريرحمانه اش که البته از همان روز اول کثيروش سرکوب خشن و ب. مانديعاجز م اه جه ي نت   

شه ي اندینش هم قوايمار شاه و ذهن بدبيجسم ب. کرديجاد مير نقاط کشور اي را در سایشتري و تظاهرات بیداد و عزاداريمعکوس م

! س استيکا و انگليا توطئه آمريد همه قضاي انداخت که شایرا به شک مي روزها وی بعضی ساخت و حتیو استدالل را کدر م

ها از اوج يسيخاطره پدرش را که انگل.  کنندی اند و دارند مجازاتش میانه اش در اوپک عصبانيدجود آنها از دست رفتار سويشا

ن يزد و به ايک روزه سرنگون نمود، جمع مي که مصدق را یيکاي آمریه کودتايد ذلت فرستادند با قضيک هفته به تبعيقدرت در 

 ساواک و ید روسايد که شاي ترسیم. ران و او را آواره سازنديان را وري خواهند اینهم کار آنهاست؛ که ميد ايد که شايرسيجه مينت

س يره خوار انگليشه جيآخوندها را که هم. ز پشت پرده مشغولنديها و فراماسونها نيزين رستاخيد هميشا. س هم دست دارنديپل

دتر در ي شدی سختتر و مجازاتیشتشتر مقابله کند، سرنويد هرچه بيشا. ده بودي او هم فرا رسین روزهايد آخريشا. دانستيم

 . کنار آمدنشانيگروه د سازش بهتر باشد و بايشا. انتظارش باشد

ر ظ مجروح کرده بود، را کشته و

ًال  ص که  نها

ساده لوحانه تصور  شاه رًا ظ

و دل  ن ج و از واقعًا دوستش داشتند گرفتند،

بًا 

 ید که نشانه اي و تردیمي تصمین بيا.  متوسل شدی مقابله با مخالفت عمومی برای متضادی به روشها،متنافر  افکارشاه غرق در

 ی امن نشسته بود و براحتی را که در نقطه اینيت اله خميال آنها حايا. ن را در مبارزه جسورتر کردياز ضعف بود، مخالف

. م تحت نام او متحد شدندي ضد رژیرفته بودند و تمام گروههاي خود پذیه و نوار بفرستد، به رهبري کند و اعالمیتوانست سخنرانيم

 ها و ی چپیبرا.  مرجع بود پدرانه داشت و مجتهد ویار سهل و آسان شد، که چهره اي بسی عامه مذهبی براینيرش خميپذ

ماليا.  قابل قبول بودی ساله سمبل٧۶رمرد يز آن پيان نيگرايمل و ا  گمان نداشتند که ی ذره ای گرفتند، حتی نمیان را جدي 

، یونيناق همادر دوره اخت.  ظالمتر از شاه گردندی اعمال قدرت مطلقه باشد و واهمه نداشتند که آخوندها بتوانند حاکمانی در پینيخم

!  هم جرم و زندان داشتینيل خميح المساي داشتن توضیحت. را خوانده بودند" هيت فقيوال"ده و نه يرا د" کشف االسرار"نها نه يا

 یروزيد که آخوند را بعد از پيشي اندی می آمد، هر دسته اینده مي اطالع از آنچه درگذشته رفته بود و آنچه در آیکورکورانه و ب

 سال بر ٢۵ یيل متحد، اصل کار ساقط کردن شاه بود که مثل اژدهاي آن خیبرا! نطور کنترل کرد و آنطور کنار گذاشتي شود ایم

 که ینيس هم بفروشند، خميد رفتن شاه، حاضر بودند روح خود را به ابليبه ام. ر داشتي نفس گیات کشور سلطه اي حیتمام جنبه ها

زش، يرآمي تحقی هایيرحمانه اش و بخاطر قدرتنمايان دشمنان بخاطر سالها سرکوب بير ماما اگر د! ش نبودي آزار بی بیرمرديپ

 .اتحاد کامل حکمفرما بود، دوستان شاه اندک بودند و پراکنده

م که هر سال به " غالمان خانه زاد"و " جان نثاران"کرد و از ته دل خرسند بود که همه آن ياه  

فدائی آمدند و سکه میدستبوسش م ا  ران را از ته يکه خدماتش اياما با وجود! ش بودندي    

 نداشت و حاال پر از آسمان خراش ی آب لوله کشیکه تهران قبل از حکومتش حتيک قله ثروت رسانده بود؛ با وجوديچاه فقر به نزد

 !مانه دوست نداشتيچکس او را صميهيدند، اما تقري ترسیلش همه از او مي دلی بوه مغرورانه و خشونتيبود؛ بخاطر ش
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 محبتش را به گور برده یش دار و گرمي نیحت هاي او اسداله علم بود که سال قبل درگذشته و بار نصین دوستدار واقعيد آخريشا

 یون دالريليند تا چند مد بوی و داللیت مشغول دزدسخکه شرم ي بیفرصت طلبان. ینيري ش بودند دوری             مگسانيبق. بود

 نشست و شاه یش داشت، به دلش نمي روشنفکر و آزاد اندیز که طبعيهمسرش ن. ا لوس آنجلس برونديجمع کنند و به لندن 

ده، ثلث ثروت جان زي هیزش که مثل پسر بچه ايماند ارتش عزيفقط م.  را تحمل کند"توالش نتلکا "انيتوانست او و اطرافينم

شد يمگر م! نان نداشتي به آنها هم اطمیاما حت. دي خری مدرن میيمايد و هواپي جدیش تانکيکرد و هر سال برايکشور را خرجش م

 یار؟ واهمه داشت که اگر دست امرايمور بختي تی ترس از توطئه هایا سالهاي، ی قره نیا کودتايد رزم آرا را فراموش کرد، يتهد

 العالج سرطان، در یماريشات و معذب از بين تشويغرق ا! ک شبه کارش را تمام کننديذارد، آنان بهم ساخته و ارتش را باز گ

ا١٩٧٨تابستان  تدر اه م ن مواضع سازش کارانه و سرکوب ي گشت، بی که حرکتش روز بروز کندتر میران، مانند پاندولي  

 . زديرحمانه نوسان ميب

مانند   ً       ه اکثرا

ق  رًا ظ شاه

 دان ژالهين و مرکس آبادا
 ناشناخته یا انقالبين و ي خونیراه سرکوبيا کشور را به بيشد و يا به سازش و اصالحات ختم مي. تابستان نقطه عطف شورشها بود

خواستار سقوط شاه و ) ی نجفی و مرعشیگاني، گلپایعتمداريشر(ران يم در اي، سه مرجع طراز اول مقینيبرخالف خم. دي کشیم

ت مذهب ين رسمي و همچنی و اجتماعی فردی های آزادین کشور که در تئوري قوانیر نظام مشروطه نبودند، بلکه بر اجراييتغ

 .  داشتندیکرد، پافشاريعه را فراهم ميش

مسار يت(انه زد، فرمانده منفور ساواک ي جوی تابستان شاه دست به اقدامات آشتیانه رو خود، در ابتداين مي آرام ساختن مخالفیبرا

 یخ شاهنشاهي بر سر کار آورد، تاریاز اصل و نسب روحان) یف اماميشر(د ي جدیريرا از کار برکنار نمود، نخست وز) یرينص

 ی مالی در قراردادهای خانواده سلطنتیي هم دخالت و سودجویديقانون جد.  مبتذل را متوقف ساختیلم هايرا منسوخ کرد و پخش ف

ر و ي ها را دستگیيمايف تندروها، چند صد نفر از رهبران راهپي تضعین حال برايدر ع. ود نمود را محدی صنعتیو پروژه ها

 یگردد و خطر قابل مالحظه اي کمتر شده، اوضاع آرام میليهم خبر دادند که تظاهرات در شهرها خ" صاحبنظران. " کردیزندان

 .  کندید نميم را تهديت رژيحاکم

 را که با یمي خرده گرفت که چرا نتوانستند انقالب عظی و منابع اطالعاتیاسيتوان به مفسران سيم هم نیليبا وجود اشتباهشان، خ

ران همچنان در ي، ای حاصل از شوک نفتیرا با وجود تمام نوسانات اقتصاديز.  کنندینيش بينند و پي ماه فاصله داشت، بب۶آنها تنها 

سرکوب تظاهرات و .  بردی در بحران بسر نمیاز لحاظ ماد) انقالبموتور راهبر  (یخورد و طبقه متوسط شهريپول غوطه م

). مثل صدام و آل سعود( بدتر از مورد شاه یليج بوده و هست؛ چه بسا خي منطقه رای هم در تمام کشورهایاسيان سيآزار زندان

مثل مصر، (اشته اند  را با هم دی و فقر اقتصادیت مذهبي، ضدی هر سه مشخصه سرکوبگری حتی اسالمی از کشورهایليخ

 . ران نشدندي مشابه ایاما دچار انقالب) ه و مراکشيسور

 یچ انقالب مشابهي سال گذشته، ه٢٩نه قبل از آن و نه تاکنون که . ر استي نظیگانه و بيانه و جهان اسالم يران در خاورميانقالب ا

من، يه، عراق، يپاکستان، افغانستان، ترک( بوده اند ینظام ی با کودتایر حکومتها در دول اسالمييتمام تغ. ده استي نرسیروزيبه پ

 در طول یحت.  اشغالگر فرانسه داشتیه قواي استقالل طلبانه علیر که انقالبي، بجز الجزا)یبيه و لي، مصر، سوری، سومالیوپيات

 و آلمان هيروس. ر استيکم نظ) نهگاي بیا اشغال قواي ی، قحطیبدون وجود حالت جنگ(ران ي مشابه ایر کشورها هم انقالبيخ سايتار
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 ها در برابر یني، و چی ساله و قحطی سی، فرانسه متعاقب شکست در جنگهای و قحطیبخاطر شکست در جنگ اول جهان

ک ي به هزار و ی، حتیروزي بعالوه تجارب سخت بعد از پیري و کم نظیي همتاین بيا.  به انقالب دست زدندیاشغالگران ژاپن

ده يمنجر گرد" از ما بهتران"ک ي استراتژی مرموز پشت پرده و نقشه هایروهايال پردازانه در مورد نيز و خي توطئه آمیتئور

 از یجيق اصالحات تدريگر، از طري دیکتاتورين و چند ديز مثل چنديران ني خورند که چرا ای هم افسوس میريگروه کث. است

 .  را انکار کندین و پرشتاب انقالب اسالميت حوادث آتشي تواند واقعیاالت و افسوس ها نمياما تمام آن خ. افتيسقوط نجات ن

ر و ي از محالت فقیکي نفر در ٣٨٠ع ي مرداد، که باعث مرگ فج٢٨ ینما رکس  آبادان در سالگرد کودتاي جانگداز سیآتش سوز

 بود، اما با توجه به یه گروه چیهرگز معلوم نگشت که مسبب واقع. د، شعله تظاهرات را دوباره ملتهب نموديشورش زده گرد

 داغدار، آبادان را به شورش انداخت و یاجساد سوخته و خانواده ها. ديم شاه چسبي به رژین وصله بسادگيرحمانه، ايات بيسابقه جنا

 ده کشبهين را يت شرکت کننده در تظاهرات مخالفين واقعه چنان بود که تعداد جمعي ایر روانيتأث. پشت صنعت نفت را به لرزه

پائيحاال تقر! برابر نمود ا  ه تا مرگ شاه خائن  "یادهاي رفتند و فرین شهر رژه مي 

شاه که از . دادنديسر م" ی اسالمی، جمهوریاستقالل، آزاد"و " حزب فقط حزب اله، رهبر فقط روح اله"، " نهضت ادامه دارد

 نوسان نمود و اعالم یزير به جانب سرکوب و خونري ت٧ن ساعات يده بود، در اولي ندیجه ايدتش نتانه کوتاه ميروش مصالحه جو

 که یسياو. دين تظاهر کنندگان گردي تهران، مامور سرکوب خونی فرمانده نظام هم به عنوانیسيمسار اويت.  کردیحکومت نظام

 را در شهر ی گارد شاهنشاهیروهايده بود، ني خاک و خون کش خرداد را به١۵ان ي، شورشیسالها قبل به عنوان فرماندار نظام

.  کردندیم گشودند و هزار تن را کشته و زخمي توده مردم آتش مستقیدان ژاله ، سربازان برويدر م. مستقر و آماده مواجهه نمود

 مي کشتار جانگداز، مخالف و آنیمتعاقب اعالم حکومت نظام. م را رقم زديدان ژاله، سرنوشت رژيرحمانه مير کشتار بيتصاو

ع يک هفته بعد هم زلزله فجي. ز نموده، به روش تحصن و اعتصابات پراکنده متوسل شدنديم پرهي مستقیياروياز تظاهرات و رو

 . د، تمام توجهات را به خود جلب نموديطبس که باعث مرگ هزاران تن گرد

صد هزار نفر از باال به  ن، ر هر روز در ت بًا

وقتًا  ن

 پشت ی را دور زده و حتی دولتیر کاراياب به کمک شتافتند و دستگاه غت ش بای مذهب–ی ملیروهايدر مواجهه با زلزله طبس، ن

 اعتماد ین و آوارگان، هم به دستجات انقالبي و مساعدت به مجروحی مردمی و حمل و نقل کمکهای، هماهنگیجمع آور. سر نهادند

غم و اندوه .  آشکار نمودی حکومتیعتنا ایاس با دستگاه فاسد و بي خود جوش آنان را در قیيت داد و هم توانايبه نفس و مشروع

ز يي گشت که در پای مردم عقده ای اضافه شد و در گلوی شهری شورشهای هزار کشته طبس بر داغ چند هزار کشته و زخم٢۵

 . ديمنفجر گرد

 روديشاه م
ده و يات شاه دياط مدرسه ها رفتند و آنچه از جناينشگاه و ح دای به کالس هایز آنسال، جوانان انقالبيي در پایليبا آغاز سال تحص

ان دانشگاه تهران تظاهرات کردند ينبار که دانشجويپس ا. اد دادندي مبارزه آموخته بودند، به همگنان یده بودند و آنچه از روشهايشن

روزه پرداختند، که پهنه شهر را به  چند یشان آتش گشود؛ ناگهان در مدارس هم باز شد و دانش آموزان به شورشيو گارد برو

 با کودکان و برادران مصدوم یز در همدردين) منجمله نفت (یع دولتيادارات و صنا.  مخروبه و دود زده مبدل ساختیدان جنگيم

ه ، شاین عزم انقالبيدر مقابل ا. دات کشور را فلج ساختنديدات و عايش به اعتصاب و تحصن پرداختند و چرخ توليو مقتول خو

 . ل شدير وقت متمايم بند و ديدوباره عقب نشست و به جانب اصالحات ن
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ران را مخاطب قرار يون، مردم ايزيق تلوين، از طري غمگی لرزان و چهره ایي، با صدای باور نکردنیمحمد رضا شاه در اقدام

ز را منحل ين صورت، حزب رستاخيبد! شد بای میانيرات بنييده است و حاضر به تغيرا شن"  انقالبشانیصدا"داد و اعالم کرد که 

دا را به ي و هویري از مقامات بد نام، منجمله نصیر را آزاد ساخت و گروهي و بازداشت شدگان اخیاسيان سي از زندانیرينمود، کث

 . دادي مدي را نویيدن زمان ضربه نهاين تنها نشانه ضعف بود و فرارسي، ای و جوانان انقالبیني خمیاما برا. زندان انداخت

)  و قطب زادهیزدي صدر، یمنجمله بن (ی مذهب–ین ملي و فعالی اسالمیان انجمن هايس به انبوه دانشجويت اله حاال در پاريآ

 جهت اشاعه یيدا نموده، آنها را به بلندگوي پی دسترسینان به مطبوعات غربيا" خالق"ر يق قوه ترجمه و تفسيوسته بود و از طريپ

 یه هاين اعالميران و آخريش تنها صحبت از تظاهرات اي هم در برنامه فارسی سی بیو بي رادیحت. بدل ساخت خود میام انقالبيپ

 نگران عاقبت کار شاه ین بار بطور جدي اولیز برايد را نيز، حاال کاخ سفيياخبار شورشها و تظاهرات گسترده پا. کردين ميمخالف

 .ودران نميم در اي مقیيکايت چهل هزار آمريو موقع

 ید ارتش را  برايران هنوز قابل شکست است وبايتندروان معتقد بودند که انقالب ا. ر متضاد در واشنگتن شکل گرفتيدو تفس

فتر ينان داشتند که شاه ضعياطم) ع بوديک شاهد وقايرشان در تهران که از نزديمنجمله سف(انه روان يم. ن آماده ساختي خونیيکودتا

 متعادل کننده مستقل بود و یرويک نيد به فکر حفظ ارتش به عنوان يانقالب را دوام آورد؛ الجرم بال خروشان ياز آنست که س

انه ياست صلح جوياما کارتر با وجود س. نده، آغاز نمودي با حکومت آی منطقیجاد ارتباطي ای را براینيم با جناح خميمذاکره مستق

و. ديل گرديل متمااست اوي حقوق بشر، به سیانه و شعارهاياش در خاورم کا از متحد يت آمريم گرفته بود که حماي تصمیاه

ت يکا حماين آمريبنابرا. افتي ینان نمي قابل اطمی هم رهبرینيت اله خميت آيد، و در شخصيمت حفظ  نمايک را به هر قياستراتژ

انه رو ي میارات را به دولتي کرده، اختی خوددارم حکومتيج از اداره مستقي بتدری بنا شد که ویکامل خود را از شاه لغو ننمود، ول

 ی برایزيآماده طرح و برنامه ر) زريها (یيکايده آمريک ژنرال رزم ديهمزمان، قرار شد که ارتش هم تحت نظر . ديواگذار نما

 .  آمدیبه مرحله اجرا در م، ی ملی آشتديت دولت جدي شود که در صورت عدم موفقیيکودتا

رًا  ظ

عاجز  ًال شترک کا  

بًا 

 که در نظر یا مذهبي ی ملیت هايچکدام از شخصياول آنکه ه!  به اشکال برخورد نمودی و نظامیاسينبه سن طرح در هر دو جيا

د از ي هم آنها را با شدت و تهدیني نشد، و خمیط بحراني در آن شرایريت نخست وزيرش مسئوليون معتبر بودند، حاضر به پذيانقالب

م و جداگانه اش بودند که يارتش آنچنان وابسته به شخص شاه و دستورات مستق یدوم آنکه امرا.  منع نمودین مصالحه ايرش چنيپذ

بودندیزي و برنامه ریگر نداشته، از هر گونه هماهنگيکدي با یچ تماس و جلسات قبليه م  تظاهرات هم هر ! م

ن اعتراض يد، که تاکنون بزرگتريور رسون نفر در سطح کشيلي م٩ آنسال به حدود ی شد و در تاسوعا و عاشورایروز بزرگتر م

ده ي رسیروزيت کشورشان به پيا دو درصد جمعيک يه و فرانسه با شرکت فعال ير روسيانقالبات کب! خ جهان استي در تاریاسيس

 اعتصابات ها و تحصن ها هم اعظم.  بودی سابقه و باورنکردنیران بيت اي درصد جمع٢٠ب به يم قرين جنبش عظيبودند، بنابرا

 . ل نمودنديتعطي صدور نفت خام را تقری، حتی و صنعتی دولتیت هايفعال

) ا مهندس بازرگاني یمثل دکتر سحاب (یني خمی مذهب–ی از طرفداران ملیکي به یط، شاه حاضر بود صدارت را حتيدر آن شرا

اما .  بماندیان سمبل سلطنت مشروطه باق را از کشور اخراج کند و خود تنها به عنوید، عناصر فاسد خانواده پهلويواگذار نما

ران ي هم باالخره تحت فشار انقالب و با اشاره سفیمحمد رضا پهلو". د بروديشاه با" بر سر درخواستش پابرجا بود که ینيخم

و  موقت یک شورايسلطنت را به . ان از کشور خارج شوديو با چشم گر" استراحت"کا، قبول کرد که به عنوان يس و آمريانگل
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ن سازش مورد حمله يار بسرعت بخاطر ايبخت. سپرد) اريدکتر شاپور بخت (ین با سابقه جبهه ملي از مبارزیکيصدارت را به 

 در حال ی مذهبیکتاتوري بود که خطر دیي گراین ملياو اول. ز اخراج شدي نی از جبهه ملی انقالب قرار گرفت و حتیرهبر

 یي طرفدارانش به جایص داد، اما تظاهرات چند ده هزار نفري تشخیم پهلويا رژ بیشتر از مخاطرات همکاري را بیريقدرتگ

ن يي زنم؛ من خودم دولت تعین دولت مي دهن ایتو"د داد که ي نویني مردم، خمیونيلي استقبال میران و طيدر بازگشت به ا. دينرس

 سقوط یار و ارتش شاهنشاهيولت موقت بخت بهمن، د٢٢ و ٢١ مسلحانه در یري دو روز درگیسپس ط".  ملتی کنم، از برایم

 ی، حکومت جمهوریک رفراندم عمومي، متعاقب ١٩٧٩در بهار . ا به زندان افتادندي شدند و یا متوارينمود و تمام سران آن 

 .ديران مستقر گردي بر ایاسالم
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 راني در ای اسالمی جمهور-٧
انه، جنوب و ي خاورمیدر کشورها" ی اسالمیجمهور"ده ير است، اما پدي مانند و کم نظیدر جهان بران ي ایاگر چه انقالب اسالم

 ی اسالمیران به جمهوري سال قبل از ا٢٠ حدود یتانيپاکستان و مور.  باشدیقا، به سرعت در حال رشد ميا و شمال آفريشرق آس

ق اعمال ياما طر. ل استي داشته، عراق هم بدان جهت متمایم اسالیر نام دادند و در حال حاضر افغانستان عنوان جمهورييتغ

متغي و تفاسیشان به قواعد اسالمي عملی ها و درجه وابستگین جمهوريقدرت ا ًال  .  باشدیر ميم ر آن، کا

سابقًا متحد انقالب بود که در 

ال را دارند، معموًال از 

صًا  ولت بازرگان که اما 

عمل  در ین تئوري ایاجرا.  با اسالم نداردیرتين آن مغاي حکومت است که قوانیک شکل انتخاباتي ی اسالمی، جمهوریدر تئور

نکه برداشت يان است، و دوم ايار نادر و سست بني مسلمان بسی در کشورهای انتخابیاول آنکه دمکراس. از دو جانب مشکل دارد

ران اتفاق افتاد، ياما آنچه در ا. ز توافق واضح وجود نداردين) عهيمثل ش(ک مذهب يان اهل ي در می متفاوت است و حتی اسالمیها

. ديه گرديت فقي از حکومت والینيده خمي ایروزيت منجر به پينها یروهاينن ين قدرت بيمبارزه خون

ش ي تفکر مذهبیت هايران را تحت سلطه گرفت، اما محدودي کوتاه ای در مدتیعي، تعصب و جسارت شیل صفويام اسماعيهمانند ق

 اکثر یاديت بنيست و محدوديران نيه مختص اين قضيا. دي نمایزيه ري مردم پسند، واقع نگر و صلح طلب را پایتينتوانست حاکم

 .  ناتوانندیدي نظم مؤثر جدیبرقراري و استی که قدرت و جرات سرنگونیانيشورش. انقالبات است

  پر کردن خالء قدرتیمبارزه برا
 پر کردن آن ی امان برای بی صاحب شدند و مبارزه ای بی و فرهنگی، اقتصادی قدرت نظامیم ها، تمام اهریم پهلويبا سقوط رژ

ات عظام ير آيک سرو گردن باالتر از ساي شد، تا ی خوانده مینيبه دستور رهبر انقالب که اکنون امام خم. خالء قدرت آغاز گشت

. ديد رسياست دولت موقت جديدر زمان دولت مصدق بود، به ر نفت یر شرکت ملين مدي بازرگان که اولیرد؛ مهندس مهديقرار گ

د آماده ي جدیک قانون اساسيب ين و تصوي تدوی را متقبل شود و کشور را براین دولت موظف گشت تا گردش امور حکومتيا

فرد. دينما  چپ و یر جناح ها آزار بود، از همان ابتدا مورد آزار و تحت فشایم النفس و بي سلید شخ

 تمام سطوح کشور را فرا یون حرفه ايک و انقالبيدئولوژين  اي، مبلغیاسين سيل فعاليرا با سقوط شاه سيراست قرار گرفت؛ ز

 !ز بودنديان مسلح نيس، اغلب آن مدعي پلی ارتش و پاسگاههایمتاسفانه ، با غارت پادگانها. گرفته بود

 توان به ین جناح ها را مي انقالب فعال شدند از حساب خارج است، اما مهمتریروزيپ که بعد از یيشماره دستجات و گروهها

 . ل خالصه کرديب ذيترت

و به ) ی و رفسنجانی، باهنر، خامنه ایمنجمله بهشت( شدند یل ميک امام تشکي که رهبرانش از شاگردان نزدیانقالب یجناح مذهب

 . دي منجر گردی اسالمیحزب جمهور

 . گرفت و به حزب ملت مسلمان رشد کردي الهام میعتمداريت اله شري که از آیت سنیجناح مذهب

 . ل داديبرال را تشکيانه رو و ليکه بخش م)  و فروهری، سحابیسنجاب (یو جبهه مل) یت اله طالقانيبازرگان و آ (ینهضت آزاد

  .جاد نمودندي را ایناح چپ اسالم، جیست مذهبيالي با چند گروه کوچکتر سوسین خلق که در ائتالف و همکاريمجاهد
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ست، يست، کمونيالي سوسیشتر گروههاين بيک دوجيکار و يان خلق، سازمان پيد بازگشته، فدائي از تبعۀو باالخره، حزب تود

  .نده بودندي را نمایر مذهبيست که جناح چپ غيست و مائوينيست، استاليست، تروتسکينيلن

ن يمنجمله حزب دمکرات کردستان به سرعت آن استان و مناطق کردنش. دار شدندي ساله ب٣٠ ز از خوابي نی ملیت هاياحزاب اقل

 ی محلیز جهت کسب خودمختاريترکمن، عرب و بلوچ ن" خلق "یجان و کرمانشاهان را تحت نفوذ خود گرفت و گروههايآذربا

 گشتند، یکا و اروپا باز ميان آمريون دانشجوي کنفدراست دريا فعاليد در خارج و ي ها که از تبعیچند هزار نفر از چپ. دنديفعال گرد

 . ک خود مبدل سازنديدئولوژيشات ايدان آزمايران را به ميعزم داشتند تا ا

گين خيان ايدر م امثال ( قانونمند و آزاد بودند، ی حکومتیران، آنانکه خالصانه به دنبال حفظ نظم و برقراري 

 !  مستأصل شدندی بزود)یبازرگان و طالقان

طّراران و معرکه  ل

 انقالب ی انقالب و شورای، دادگاهها) انقالبیته هايکم( مسلح محله ها یان گروههاي بسرعت دست باال را در میحزب جمهور

ت ينها معتقد به ارجحيا. دي در درون آن مبدل گردی در مقابل دولت موقت و حتیاز آن خود ساخت، و به دولت) ینيمنصوب خم(

 دستورات و جهت ی مانند بازرگان را فقط در جهت اجرایل کردگانين و تحصيت متخصصيري بودند و مدیب انقالینظر علما

 را مرتد، کافر و منافق ی چپ و اختالطینگروه همانند امام، تمام گروههايا.  دانستندید مي، قابل قبول و مفی مذهبی رهبریهايريگ

نان بعالوه يتفکر انحصار طلبانه ا! طنت و مقاومت، خونشان حالل بوديورت ش شدند و در صیم" ارشاد"د اول ي دانستند، که بایم

 .ار کوتاه نمودي را بسی بعد از انقالب اسالمی چپ، عمر دوره آزادی تندروانه گروههایحماقت ها

 ستي کمونینقش مخرب گروهها
 سال سرنخ ٣٠ یکتاتور مخوف برايآن د.  به لرزه افتاد)نترنيکم( آنها ست و اتحادي، جهان کمون١٩۵٣ در نيبعد از مرگ استال

 سودپرست، به دامش افتاده بودند، در کف یه داريز و درشت چپ را که کورکورانه، بخاطر مخالفت با سرماي ریعروسکها

 ضد نيمبارز ۀ تشنه لوح و در ذهن سادی شورویه ومقصد عالينه فاضله روسي از مدیالي خیريش تصويغاتي و دستگاه تبل؛داشت

 یه ميکا اسرار بمب اتم را به روسيس و آمري انگلیکه دانشمندان چپگرايتا جائ.  نمودی، منعکس می و ضد استثماریاستعمار

به (ن ينان استالياما جانش. رفتنديکا ميان تا دندان مسلح آمرير پرچم سرخ به مصاف سپاهي زی و کره اینيفرستادند و کشاورزان چ

ستم ي کنگره بیده بودند، طيم عذاب کشي روزانه آن دژخیدهاي و تهدی روانیه شکنجه هاير سايکه سالها ز)  خروشچفیررهب

اصالحات خروشچف در .  سال گذشته پرداختندیه نقاب برداشتند و به انتقاد از تجربه تلخ سيسم در روسيد کمونيحزب از چهره پل

د يتجد"ر ي غرب، در مسیايبا دن) جنگ سرد( شرق و رفع تشنج از روابط خصمانه  داخل بلوکیاسي سیدو جهت باز نمودن فضا

 . د تندروان قرار گرفتياست مورد مخالفت شديافسوس که هر دو س. حرکت نمود" نظر

 یکتاتوري از اصول دین، حاضر نبودند ذره اي مائو در چیبرهبر" برادر"ک تر در احزاب ي دو آتشه و از پاپ کاتولیستهايکمون

ز به عنوان علت يرا ن" یسم جهانياليامپر" امان با ینها مبارزه بيا. ندي حکومت مطلقه شان بود، عدول نمایربنايا که زيپرولتار

 در یين زداي استالیاست هايلذا هم به مخالفت با س. از داشتندي سرکوبگر خود نیه روشهايش و توجي خوی استبداد داخلیوجود

 یبرا. خروشچف نسبت به بلوک غرب، پرداختند" زي مسالمت آمیستيهمز"است يه سي به منازعه علنترن، و هميداخل حزب و کم

ان ين دست زد و سپس دامنه سرکوب را به ميست چي در حزب کمونینيه خوني، مائو به تصفی از اصالحات خروشچفیريجلوگ
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ن و يتا معلم) یانقالب فرهنگ(ل شدند ين تعطي چی مدت شش سال مدارس و دانشگاههایبرا. ل کرده رسانديطبقات متوسط و تحص

 و یدر سقوط صنعت. دا کنندي پیدتيعق" یباز آموز"، ی و آزار روانیه بدنيط تنبين به اجبار به روستاها رفته، تحت شرايمحصل

ن و يکاف چ شیبزود! ن کشته شدندي خونیه حسابهاي و تصفی قحطی طینيونها چيليز، مي از آن اقدامات جنون آمی ناشیکشاورز

ن يا.  نمودی طبقه بندیستيالي بدتر از آن، به عنوان عمده خطر امپریکا و حتيه را در کنار آمريد که مائو روسي رسی به حدیشورو

 ی و جناح بندیاسي سین خط کشيک دوجيافت و به يز رواج يگر نيست ديان احزاب کموني به سرعت در میدتيگسل عق

 .ديک مسخره منجر گرديدئولوژيا

ده يک گشتند و ايک نزدي چپ دمکراتیاستهاينترن خارج شدند و به سياز کم) ايتاليمثل فرانسه و ا (یست غربياحزاب کمون

ه ي هم که کشورشان در اشغال ارتش روسیوگسالوي و یاحزاب رومان.  نمودندیا را نفي پرولتاریکتاتوري و دی انقالبیسرنگون

 احزاب کوچک و تندرو یاما برخ.  اتخاذ نمودندیطرفيو در مبارزه جنگ سرد، موضع ب فاصله گرفتند ی شورویاستهاينبود، از س

 خود ی محلیکتاتورهايد" تفکرات" مستقل تحت یراهه هايه، به بين و روسي چیهاي تئور  با رد)  و کامبوجی، کره شمالیآلبان(

جاد ين و اي، قتل صدها هزار تن از مخالفیع انسانيرفتند و هر کدام در برپا کردن فجا) ل سونگ و پول پوتيم ايانورخوجه، ک(

 !  گرفتندیشيگر پيکدي، از ی و مرگ دسته جمعیقحط

نبرد  .  محافظه کار قرار گرفتیروهايز مورد مخاطره ني نی و سازش گرانه خروشچف در خود شوروی روند اصالحیبزود

 با یليدان جنگ تحمي شهیه تندروان روس آنرا خونبهاد، کي تحت اشغال ارتش سرخ به انجام رسی شرقیسرنوشت ساز در اروپا

 و یست مجارستان، چکسلواکي احزاب کمونی خروشچف، عامه مردم و حتیاسي بازتر سیاال با فضاح. دانستندي میتلريآلمان ه

 یخواهيج آزادن موياما ا.  شدندی اجتماعی و آزادیاسي روسها به جان آمده بودند، خواستار استقالل سیيلهستان که از زورگو

 . سرکوب کردندین نحويانه تري آنرا به وحشت انداخت که شورشها را به وحشیتي روس و دستگاه امنیآنچنان رهبران نظام

ه و يست روسي محافظه کاران در حزب کمونیريقدرتگ.  گذراندیه عمر را در حبس خانگيد و بقيبر کنار گرد هم خروشچف

 . ق انداختي سال به تعو٢۵ ی و صلح با جهان غرب را برای شرقی مردم اروپایمکان آزاد بوداپست و پراگ، ایام هايسرکوب ق

، صد یدتي عقیر آن زلزله هايکا فرار کرده بودند، تحت تأثيا آمري مرداد به اروپا ٢٨ یران هم که بعد از کودتاي ایست هايکمون

 یستي کمونیشه هايش، کورکورانه به اندياه ظالم و متحدان غربقشان از شينان بخاطر تنفر عمي از ایاريجالب آنکه بس! پاره شدند

نشان حزب توده بود که يمالحظه کارتر. ل دادندين حزب، سازمان و گروه تشکيک دوجيران؛ يخود وفادار ماندند و در بازگشت به ا

، آنرا در مقابل یاطالعات با فراهم آوردن خدمات ی پرداخت و حتی اسالمیت کامل از جمهوري مسکو به حمایتحت رهنمودها

ج يي کار عزم کردند تا با تهی از همان ابتدای چپ افراطیاما گروهک ها. محافظت نمود)  نوژهیمثل کودتا( ارتش یتوطئه ها

رند و سپس نفوذ خود را به طرف مرکز و تهران ي را در چند منطقه بدست گی و نظامیاسي، قدرت سی قومیت هاي اقلیشور انقالب

 در خوزستان، بلوچستان، ترکمن صحرا و کردستان زده ١٩٧٩ در همان بهار ین صورت، جرقه منازعات داخليبد. دگسترش دهن

 ! شد

ن سپاه که يا. س سپاه پاسداران زدي، دست به تاسیروز شاهنشاهي استفاده از ارتش تا دی به جای انقالب اسالمی مقابله، رهبریبرا

 جنوب شهر و روستاها، به یج گسترده اقشار مذهبي را آموخته بودند، با بسیکي چریگهادر لبنان روش جن) مثل چمران(رهبرانش 

در کردستان صف ) مثل کومله( مقاومتر حزب دمکرات و چپ یروهاي کوچکتر را سرکوب کردند و در مقابل نیسرعت شورشها
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ت عامه يا را خلع سالح کرده بودند و به حماشمرگه تمام پادگانهي پیرا گروههاي بود، زی کردستان آسان نمیاما سرکوب. دنديکش

 دو یب، کردستان براين ترتيبد. ندي پاسداران را سد نمایشروي پی، توانستند جلویده عراقي نبرد دی و کردهایون سنيمردم، روحان

 یروهاي؛ ند منتشر نمودي جدیکر جمهوري را در پیکي و چریاسي شد که زهر منازعات سینيز و چرکيل به زخم خونريسال تبد

 چپگرا و یشه هاي را در مقابله با تمام اندیون انقالبيانه رو را مستأصل کرد؛ و عزم مذهبيچپ را بدنام ساخت؛ دولت موقت م

 .ش، راسخ نموديگر اندي دیگروهها

 چماق حزب اله
 کوتاه به جذب صدها هزار هوادار و نشر گسترده یمانگرا و چپ به تظاهرات پرداختند و در مدت زي ملیدر شهرها هم گروهها

ف ي که در بحث و استدالل ضعیون انقالبي، مذهبی فرهنگ–یاسين چالش سيدر پاسخ به ا. ل آمدندي خود نایکتب و روزنامه ها

ن يا. پرداختند" هحزب ال" ضربت یل گروههايده، به تشکيده و جسور گردي با سربازان شاه آبدیابانيز خي در جنگ و گریبودند ول

فه يبودند، وظ) ین انقالب اسالميل مجاهدياز قب( متحد آن ی و سازمان های اسالمیاوباش که در خفا وابسته به حزب جمهور

 شعار ی از سه رکن اصلیکي" یآزاد"اگر چه . شدند  را عهده داریستي وحشت فاشیت نوعي مخالف و تثبیسرکوب گروهها

. ده نبوديان و عقين در بيريک جامعه آزاد بر اساس احترام متقابل به حق ساي یي برپاینيون و خميمذهباهداف انقالب بود، اما هدف 

در قرآن هست و " یخشک و تر" بودند، اعتقاد داشتند که هر یين روستايل کرده و مهاجرير تحصي  غيا

 ی آزادی آنها معنیبرا.  نمودی افکار رنگارنگ، مضطرب و منزجرشان مات ويلذا، آنهمه نشر! ن مفسر و معلم آنيهم بهتر" آقا"

گرا و چپ ي، ملیر مذهبيسندگان غينکه نوي خود بپردازد، نه ای مذهبی و سنت هاینيعه بتواند با فراغت بال به امور دين بود که شيا

 !بتوانند فرزندان امت را از راه بدر کنند

طبقات نان که عمومًا از

اول استفاده از . ش گرفتي دراز مدت خود در پیروزي پیوه مهم برايسه ش) یسالم ایو حزب جمهور(ن لحاظ حزب اله يبد

غ يشان، مانع از تبليگراندي دی هایي ها، روزنامه ها و گردهمای بود که با حمالت هر روزه به کتابفروشیستي ضربت فاشیگروهها

ه گسترده يدوم تصف.  نمودی میري آنها جلوگیاسيکرد و از تشکل سيجاد ميو رشد آنها شده، در دل هوادارانشان رعب و وحشت ا

ه سپس به ين تصفيا. ده نداشتنديا عقيعه اطالع ي شیدتيش بود، که به اصول عقيگرانديد دين و اساتيمدارس و دانشگاهها از معلم

شان يگراندي از دی مال وین گونه، قدرت اداريا. ديهم رس) ادهايبن( و مصادره شده یع دولتيصنا ون، ادارات، ارتش،يزيو، تلويراد

 تکرار و ی بود، برایل ارتباط جمعي وسایغاتي تبلیرويسوم، استفاده گسترده از ن. ديواگذار گرد" یخود "یگرفته شد و به مهره ها

 . و چپید و مواضع ملي، و حمله و انکار عقاین شعارها و نقطه نظرات مذهبيتلق

ن روزنامه مخالف يل چنديب و تعطي حزب اله کسب نمود و باعث تخری برایاريت بسين روش سرکوب انحصارطلبانه موفقيا

ان و ي گرایاما نفوذ مل. ديگرد) انين و فدائي مجاهدی، حزب توده و سازمان هایجبهه مل(و دفاتر احزاب و سازمانها ) ندگانيمانند آ(

 مخالف در مدارس و دانشگاهها وسعت یت و جاذبه گروههاي دامنه فعالیبرال در دولت موقت قطع نشد، و حتيل کردگان ليتحص

 در مورد یني آشنا نبودند و سانسور شاه مردم را از اعتقادات خمیني خمیا صدايران با چهره ينکه اکثر مردم ايت ايواقع. گرفت

ون يزيو و تلويحاال که آقا در قم بودند و هر روز سخنانشان در راد.  اطالع گذاشته بودید، بي عقایه، حجاب زنان و آزاديت فقيوال

 ینيامام خم! دي گردیشان هر روز بر مردم آشکارتر ميزان سعه صدر و حدود رحم و شفقت ايشد؛ درجه فهم و سواد، ميپخش م

چماقداران هم اگر چه . آکنده بود"  کشمی زنم و میم" زد و نطقش از یاد مي محتوا زی بیدانست، حرفهاي را درست نمیزبان فارس
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ل کردگان و يجاد کنند، اما از جذب و تشکل تحصي توانستند در دل جوانان رعب و وحشت ایم" قط حزب الهحزب ف "یادهايبا فر

دار ي مثل دانشگاهها پدیيچ جاي ها در هی مذهبیدتيضعف عق. از داشت، عاجز بودنديد بدانها به شدت نيم جديروشنفکران که رژ

 چپ مخدوش یروهاي نیاسيبرال ها از دولت کوتاه گردد و جاذبه سي دست لاء شود،يشان احي الزم بود تا وجهه انقالبیحرکت. نبود

 . شود

 کاي سفارت آمریريگروگانگ
ح است که يصح. در حال رشد بودندبانش ي هدف و رقیک، هوادارانش بند آن ایهايروزي، پی انقالب اسالمیاليهفت ماه پس از است

، چپاول ) و پاکروانیريدا، نصيمنجمله هو (یم قبلياعدام بدون محاکمه صدها نفر از سران و وابستگان رژانقالب توانسته بود با 

 یها، دسته ايان خوديمت و عنوان و مشاغل در مي متنفذان دولت سابق، و پخش غنیع و شرکتهاياموال و امالک آنان، مصادره صنا

 یديمسئله کل. ق حاصل آمده بودي عمیي انقالب و دولت موقت هم شکافهایوراان رهبران شي در میرا شاد و قدرتمند سازد؛ اما حت

 قدرت یآنها بدنبال سلطه مطلق بر تمام اهرم ها!  شدی نمی راضی انتخابین بود که حزب اله تنها به داشتن دست باال در حکومتيا

 . افتندي ید مي جدی قانون اساسبه عنوان ستون فقرات" هيت فقيوال"ز در گنجاندن اصل يبودند و راهکار آنرا ن

 یداهايت کانديافت تا صالحي یار ميه اختي فقید که در مجلس خبرگان به شدت مورد بحث و مشاجره بود، وليبر اساس قانون جد

 نگهبان یک شورايگرفت و با انتصاب ي را برعهده می نظامی کل قوایفرمانده. د کنديي و تای را بررسیاست جمهوريمجلس و ر

ت يب، حاکمين ترتيکرد و بدين ميي را تعیي قضایعالين شورايه همچني فقیول. افتي ین مجلس نظارت کامل ميب تمام قوانيصوبر ت

 را از شاه ید مقام سلطنت استبدادي جدیجان کالم، قانون اساس.  شدیه را عهده دار مييه و قضاي مقننه، مجریمطلق بر هر سه قوا

 مشروطه که یميقانون قد! ک تر بودير دمکراتي مشروطه به مراتب واپسگراتر و غیقانون اساسکرد و از يه منتقل مي فقیبه ول

الگو از  را در خود داشت؛ ی سه قوه حکومتیي و البته جدایاسي و سیدتي و عقی مدنیهايک اقتباس شده بود، تمام آزادي بلژیع

 یم سابق، تحت لواي رژیط استبداديرفت تا به تمام شرايد مين جدحاال قانو.  شدی سال آخر سلطنت محمد رضا اجرا نم٢۵اما در 

 !ت بخشديه، مشروعيت فقيوال

مدتًا  

ر ظ اد بود که

م مجددًا به دخالت را  امام

ًا آيمخالفت آن اندازه ز اه  انقالب دچار حمله ی در شورای با بهشتیک مشاجره تند و طوالني پس از یت اله طالقاني 

 هم یني خود خمیحت. عه بود، موافقت نداشتندي در تفکر شیکه بدعته يت فقيگر هم با واليات عظام ديآ. د و جان سپردي گردیقلب

حاال طرح تجمع تمام "!  دارد در جامعهیک نقش مشورتي خواهد، فقط یآخوند که پست و مقام نم"دربازگشت به کشور گفته بود؛ 

د متحد ي جدیبل قانون اساسدر مقا  را نگران ویر مذهبي و غیان و روشنفکران مذهبيگرايک رهبر، مليقدرت مملکت در دست 

 یشد، جناح تند مذهبيد از انقالب و رهبران مي مردم و قطع امیان آنهمه مخالفت و مشاجره که باعث دلسرديدر م.  ساختیم

لی را دوباره شعله ور سازد و پای آتش شور انقالبیم گرفت که با ترفنديتصم  دولت یاست هاي در سی   ع

 .ندباز ک

 ینها در اعتراض به سفر شاه برايا!  فراهم آمد١٩٧٩ز ييکا در پايان حزب اله به سفارت آمريت مناسب با حمله دانشجويموقع

 هر یم قانونيکه خاک و حر(وار سفارت يکا و در سالروز حمله گارد به دانشگاه تهران در سال قبل، از دي سرطان در آمریمداوا

کا شاه را به يرها اعالم نمودند که اگر آمريگروگانگ. ر ساختندي را اسیيکايا کارمند و مستشار آمرباال رفتند و دهه) کشور است

 که شش ماه قبل در مقابل عمل ینيخم.  به مجازات اعدام خواهند رساندی سفارت را به جرم جاسوسراني اسران عودت ندهد،يا
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ک رهبران ينبار به تحري گروگانها فرستاده بود؛ ای آزادیا برا چپ مخالفت نشان داده و پاسداران ریکهاي از طرف چریمشابه

 .ت کردي بزرگتر از انقالب اول، حمایشان، به عنوان انقالبير قانونيو اقدام غ" خط امام"ان ي از دانشجوی اسالمیحزب جمهور

ت يوع شاه و روشن ساختن موقع استرداد ثروت نامشری ها برایيکاير با آمريدولت موقت مهندس بازرگان که در تهران و الجزا

مهندس . دي مهلک گردین دو کشور، در حال مذاکره بود، دچار ضربه اي بی و نظامی صنعتیارد دالريلي چند میقراردادها

، ین المللين بي و قوانی، بخاطر اعتقادش به اصول مدنیيکايبازرگان با وجود سالها مبارزه، زندان و شکنجه در چنگال شاه آمر

 و ینيجه با خمي نتیلذا بعد از چند روز مقاومت و گوشزد خطرات و مذاکره ب. ت کندي حمایحانه اين حرکت وقيست از چن توانینم

خارج ساختند و بر فراز تهران  متعفنش طيمح  قم وی را از انزواینيتاب خمش ون هم بايمذهب! ان، مجبور به استعفا شديدانشجو

 .  کشور استیاسي سیهايريم گيز ثقل تصم دادند، که تا امروز مرکیجا) جماران(

 ید شد وليار مفي آنها در کوتاه مدت بسی، برای در تمام امور کشورینيم خمي بدخالت دادن مستقی انقالب–ین حرکت جناح مذهبيا

 ی جنبه هاق او بر تمامي توانند از طری قدرت مطلقه به امام می پنداشتند با اعطاینها که ميا. در دراز مدت مسئله ساز گشت

ن يافتن بهتري یان خود براي استدالل و بحث در مینکه حاال به جاياول ا.  شدندیر چند مشکل عملي درگیابند، بزوديت دست يحاکم

 ارتباط داشتند و حاال یني که از سابق با خمیفرصت طلبان: دي دو گروه باز گردیپس راه برا. راه حلها، مالک حرف و نظر امام شد

دند و او را بسرعت يدي نقش و اثر امام زمان را میني که در خمیفتگاني باال روند، و شیق از نردبان حکومتيدان طر خواستند بیم

، ی محدود طلبگی ساله که سالها جز زندگ٧٧رمرد يک پي به ین قدرتيسپردن چن. ت مطلق باال بردندي و حقانیريتا درجه خطا ناپذ

 القضات، ین قاضيا. جان زده ساختيرا سخت مغرور و هي نداشت؛ وی تجربه این و روضه خوایدرس و بحث حوزه، موعظه گر

 .افتندي یمنزل قدرت اجرا م ین وحچو  داشت، که حاالید و نظرات فرو کوفته ايالبته از خود عقا فرمانده کل قوا و امام عصر هم

انبار يار نامناسب و زي کشور بسی نظرات براد ويش، کبر سن و کمبود اطالعاتش، آن عقاي فکریهاي تنگ نظررانه، بخاطفمتاس

 .  ساختندیب و تباهي ده سال دچار تخریران را برايشدند و ا

کا را معرکه بسته بودند، پرچم آتش ي سفارت آمریجلو!  شاد بود و هر روز کارناوال داشتی، تهران شهر١٩٧٩ز يياما در پا

دند، يرسي میا مدرسه اي ی، کارخانه ای، دهیهر کننده که هر روز از شهر تظایدستفروشان هم به گروهها. رفتنديزدند و رژه ميم

 یي را شناسایب بشريها و مصايطان بزرگ، مسبب تمام ناکاميمردم خوشحال بودند که باالخره ش.  فروختندی می و شورینيريش

 .  ساختی آورد و متحد می وجد مهمه را به" کايمرگ بر آمر"اد يفر.  توانستند هر روز پرچمش را لگد کوب سازندیکرده، م

تون صلح به يشاخه ز" خط امام"ون يروحان. ش آمدي محدود پیکردستان ناگهان آرام شد و صحبت از مذاکره و خود مختار

شنهاد جنگ يپ" ست هايست ها و همه ايست ها، کمونياليسوس"خطاب به " همه با هم" چپ عرضه کردند و با شعار یگروهها

 ینها علت وجودينکه ايمگر نه ا.  چپ هم سر از پا نشناخته، به دام افتادندیاکثر احزاب و سازمانها. زرگ دادندطان بيمشترک با ش

ن يث بود؟ مگر هدفشان ايکا رهبر آن گروه خبيدند و مگر نه آنکه آمري دیه داران و استعمار گران ميخود را در مبارزه با سرما

 ی بیند و در جهت مبارزه ايه نمايبرال و سازشکار تصفي لیروهايکاراگوا از نيمانند کوبا و نزه کنند و هيکالينبود که انقالب را راد

مثل " یتيکم اهم"ل ي توجه به مسایدند و بي سقوط دولت بازرگان هورا کشیت کنند؟ پس همه براي هدایسم جهانياليامان با امپر

ر و شر ي خیروهاين نيخ ساز بي تاریکا و نبرديب الوقوع آمري قره، آماده مقابله با حملهيت فقي و اصل والیب قانون اساسيتصو

 !شدند
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 کا در اسارتيآمر
ت يکا غرق بحران هوياالت متحده آمري، ا١٩٧۴ت در ي واترگیي و رسوا١٩۶٠ دهه یتنام، مناقشات نژاديبعد از شکست و

ست را شکسته بود، در ي و ژاپن فاشیتلري خود کمر آلمان هی و صنعتینظامکا که با توان يآمر.  بودی و نظامیاسي، سیفرهنگ

 یکا، جهان آزاد تنها شامل کشورهاي رهبران آمریالبته برا. شد" جهان آزاد" بالمنازع ی عهده دار رهبریان جنگ دوم جهانيپا

ها هم در عمل ين آزاديا. حث را داشتندده، اظهار نظر و بي وعقیشه، رايت، انتخاب کسب و پي بود که شهروندان حق مالکیغرب

، ی نژادیتهاي از آن مواهب را داشت، وگرنه اقلیشتر مورد استفاده طبقات متوسطه و مرفه بود، که فرصت و امکان بهره وريب

خ يارز حاصل تي نی و تشنج نژادین تفاوت فاحش طبقاتياعظم ا.  محروم بودندی بضاعت از استفاده عملیر و طبقات بياهان فقيس

 . داشتاه و دربند يد و آزاد، برده سي سفیمه قرن نوزدهم، به عدد اهاليع در نيکاست که بخاطر حصول رشد سري در آمریبرده دار

 برده ی الغای برای داخلیهاون مجروح در جنگيلي کشته و چند م هزار نفر۶۵٠ان معتقد بودند که با نثار خون يکائيالبته اکثر آمر

ص ينها با قبول تمام نقايا. ، تقاص گناهان گذشته را داده اندی اول و دوم جهانیاعدت به اروپا در جنگ ها، و سپس در مسیدار

 ینان داشتند که از هر کشور و روش حکومتيدند، اما اطمي دیب و گناه نمي از عیکا را عاري، آمریخي و اشتباهات تاریداخل

دن به کشور ير همواره رسي فقیدوار و پناهجوينکه هر مهاجر اميه امگر ن. ب و نقص، ارجحترندين جهان پر عي در ایگريد

 در مقابل یاالت متحده خود را در مبارزه مرگ و زندگين، ايد؟ بنابراي جویم به آن یکا را کعبه آمال خود خواسته و راهيآمر

ز بشر يمشکل آنکه، همه چ. ديدير متکاين جنايه سرکوبگر و چيار مستحق تر و به مراتب محقتر از روسين الملل، بسيسم بيکمون

 !ري است و خوب و بدش متغینسب

د؛ يگرد" سميطان کمونيش"کا غرق مبارزه با ي، آمریليکسون در شيتنام و نيزنهاور در کره، جانسون در ويکه در زمان آيپس هنگام

 ها و شکنجه و اعدام یتنامي ها و ویه ا کریونيلي را فراموش نموده، به کشتار می انسانیخود تمام مالحظات بشردوستانه و همدرد

ز در يد انبوه استاد بوده اند، جنگ و مبارزه را نيان که در صنعت و توليکائي آمر. دست زدی جنوبیکاي روشنفکران آمریدسته جمع

 اعتنا به یو بن روش مغرورانه يسرانجام، اخبار ا.  انسانها مبدل ساختندیب جمعين تخرياس کالن به کمال رساندند و به ماشيمق

س جمهور يکسون رئيکه نيوقت.  مبدل شدیض نژادير گذاشت و به مبارزات ضد جنگ و ضد تبعيز تأثيکا نيرنج بشر، در خود آمر

 یوه هايش خود قرار داد، و به شيگرانديبرال و دي لیاسين سيحد و مرز با مخالفيه مبارزه بيسم را توجيمغرور، جنگ با کمون

خواه را از قدرت ي ناپسند او، حزب جمهوریوه هاي شیت و افشاي واترگیيه آنان اقدام نمود؛ رسوايل عی و خرابکاریجاسوس

 . سرنگون ساخت

ز مانند اغلب ي نید، اما ويکا به حکومت رسي آمریاسيت سيثي کارتر با وعده حقوق بشر و اعاده حیمي، ج١٩٧۶در سال 

ران زمان شاه، ي مثل ایياول آنکه کشورها.  جهان سوم راسخ شدیشورها در دو نقطه نظر نسبت به کیاستمداران غرب، بزوديس

ت قرار يکا مورد حمايد از طرف آمري بودند، و بای تمدن آزاد و مرفه غربیشرفت بسوير قابل انکار پي غیر کند وليک مسيدر 

شرفت، چه ير پي تداوم در مسیو برا غرب متفاوتند یاي جهان سوم از دنی، کشورهایدن به آن هدف عالينکه تا رسيدوم ا. رنديگ

م مستبد ي نمود، اما رژیق ميت حقوق بشر تشوين، کارتر اگر چه شاه را در رعايبنابرا.  باشندیبسا که محتاج اعمال زور و فشار م

ا داشتند بخصوص حاال که روسه. دانستيج فارس، الزم ميز و ناآرام خليت منطقه نفت خيران و حفظ امني ایجي رشد تدریاو را برا

 . کردندياضافه م) یوپير و اتي، الجزایبيه، ليعراق، سور(دند و آنرا به حلقه دوستان و متحدان خود ي بلعیافغانستان را م
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ت يد را به رسميم جدي بود که رژیين کشورهايکا عقب نشست و از اولي، آمری انقالب اسالمیروزياما در مقابل عمل انجام شده پ

 منافع درازمدت خود در ی برای از دولت موقت به عمل آورده، آنرا خطریز به سرعت برآورديکا ني آمریمنابع اطالعات. شناخت

ران ي مستقر در ایيکايون هم به چهل هزار آمريانقالب.  دوستانه شدندیجاد رابطه ايل به اي مشتاقانه مایص ندادند و حتيمنطقه تشخ

، اگر چه ١٩٧٩ سال ین صورت، در ابتدايبد. ز دادندي صلح آمیاجازه خروج شاه، به آنها ی نزدند و بعد از سرنگونیصدمه ا

 معقول ی رابطه ایزان حضورش در کشور، برقراريد داشت که با حداقل ساختن ميران نبود، اما اميگر متحد و دوست ايکا ديآمر

د و مثبت را ي مفی رابطه ایه هايه؛ پااالت متحدي در ایراني ای هزار دانشجو۵٠ق ي از طریبا دولت موقت، و حفظ رابطه فرهنگ

 . ز را واژگونه ساختيورک همه چيويمتاسفانه سفر شاه سابق به ن. بنا نهد

ر تکان يد در تهران بعالوه تصاويت رابطه با دولت جديحساس.  شدیبي غری دچار دربدریران، محمدرضا پهلويبعد از خروج از ا

.  ناخوانده ساختی و مهمانی نخواستنی ساواک، از شاه مخلوع موجودیک شکنجه ها دهشتنای انقالب و داستانهایدهنده کشتارها

از؛ شاهان سابق عراق، ي و نی در هنگام دست تنگیزبان شده بود و حتي را می و اسالمیي اروپایاو که صدها بار سران کشورها

اما محمد رضا در .  شدیرفته نميا پذيد  کریت نمي احساس امنیچ کشوريمصر و افعانستان را مساعدت کرده بود، حاال در ه

 یستند و چند درصدي نیاسي و سین الملليان، آنقدر اهل اخبار بيکا هم برخالف اروپائيمردم آمر. کا هم ثروت داشت و هم نفوذيآمر

فرایدن فصل مسابقات ورزشي با فرارسیده بودند، بزوديده و شنيران را ديهم که داستان انقالب ا پس . موش کردندم

 . رنديزا بگي محمدرضا ویدند تا برايچي دولت کارتر پیبه دست و پا) نجر و راکفلريسياز جمله ک (یدوستان خانواده پهلو

ًال  ، آنرا کا

ف ی  عمًال به

 نبود،  مسلمًا 

تًا اصل 

خواهان يش به جمهوري مالیعه کمکهايدانست و روابط دوستانه اش و شايران به ورطه انقالب مياما کارتر که شاه را مسبب سقوط ا

کارتر از . ران، نداشتيکا در ايت اتباع آمري و امنیاسيمت روابط سي به مساعدت به او به قیچ عالقه ايود؛ هرا فراموش نکرده ب

 از پا یل پهلوي عالقمندان به فامیول.  انقالب آگاه بود و از تکرار آن واهمه داشتی به سفارتشان در ابتدایکيسابقه حمله چر

م ي به سرطان وخی داد که وی نشان م ی به درست محمد رضا ارائه دادند؛ کهی پزشک دور و دراز از مشکالتیننشستند و پرونده ا

ر متحدان ين گوشزد کردند که سايآنها همچن. گشتيسر ميکا مي آمریمارستانهاين بيداشت، تنها در بهتري میمبتال بود و اگر درمان

 یکا متحدي کنند؛ که چگونه آمریب ميک تعقي آنرا از نزدران عالقه مند هستند ويانه هم به سرنوشت شاه سابق ايکا در خاورميآمر

ن ي با مسئولیحت.  گرفته شدین گونه، امضا و موافقت تمام مقامات دولتيبد! مار پشت در رها کرده که جان بکندينه را خسته و بيريد

 یميسرانجام ج.  نشان ندادندیراح با اقامت موقت شاه به منظور مداوا و عمل جیز مشاوره شد که مخالفتين) دولت موقت (یرانيا

 .ران شديکا در اي سفارت آمری روزه اعضا۴۴۴ اسارت ی قربانی امضا کرد و بزودیکارتر با وجود مخالفت قلب

  رانيس جمهور اين رئياول
مخال و نهضت آزادی از دولت موقت، جبهه ملیزدي بازرگان و یبا استعفا  ی اسالمین جمهورين و منتقديف ص

 به یا عالقه اي یي چهره شاخص و مبارز خود را از دست داده بودند و توانایت اله طالقانين دو گروه با مرگ آياما ا. وستنديپ

.  داشتی هنوز قدرتیعتمداريانه رو تنها حزب ملت مسلمان شريپس در جناح م.  و حزب اله نداشتندینيم با خمي مستقیيارويرو

مرجع طراز اول  بود و در قم .  هم از او کم  نداشتیزيچیني اگر باالتر از خمی از لحاظ فقهیعتمداريت اله شريآ

د به يد تا مخالفت خود را با عقاي دی نمیلي، دل هایشخصن برخالف يبنابرا. نفوذ داشت) محل تولدش(جان يو آذربا) سيمحل تدر(

والیو. د پنهان سازدي جدیات قانون اساس و مندرجیني خمینيظاهر د ه را خارج از شرع اسالم و متضاد با يت فقي صراح

Copy Right ©  2008: Arash Monzavi-Kia, Toronto, Canada                                                     
arash-monzavi-kia@hotmail.com                                                                                                                                                            Page 164 
 



 اي کی                                                               آرش منزود تا جمارانيان از تخت جمشيراني مختصر داستان ا–نامه يفارس
 

گاه يجان پاي در آذربایعتمداريت شريحزب ملت مسلمان هم که به حما. م کرديز تحري اعالم نمود و رفراندم آنرا نیوعده آزاد

ت اله در قم حمله کردند و به ضرب يت آيحزب اله هم با چوب و چماق به بدر مواجهه، . غات نمودين راستا اقدام به تبليداشت، در ا

 حزب شورش کردند و به ید، اعضايز رسيخبر که به تبر! شان پرداختندي و اهل منزل ای از مالقات کنندگان آذریو شتم گروه

 یعتمداريعقب نشست و به مذاکره با شر ینيد، خميدر مقابل آن عکس العمل شد. ون شهر هجوم بردنديزي تلو-وي و رادیدفاتر دولت

 . پرداخت

ن حزب اله ي از مخالفیکا، گروهي از مدارک سفارت آمری برخی انتخابی با افشایان خط امام که هر از چنديان، دانشجوين ميدر ا

 حزب ملت مسلمان ی دال بر مذاکره اعضای نمودند، به چاپ مدارکی میبدنام و آماج سرکوب" یالنه جاسوس"را به تهمت رابطه با 

 یست، منجمله حزب جمهورير کموني قدرتمند غیکا با تمام گروههاي سفارت آمریت آنکه، اعضايواقع.  ها دست زدندیيکايبا آمر

 کشور یاسي است که با رهبران سیف هر سفارتخانه فعالي از وظایکين البته يا. ، مالقات و مذاکره داشتندی و رهبرش بهشتیاسالم

 . دي کسب اطالع نمایرتباط  باشد و حتزبان در ايم

 در قم را محاصره کردند و او را تحت یعتمداريت اله شري، پاسداران مسلح منزل آ"هايافشاگر" آن یبدون توجه منصفانه به محتوا

 یروهايز نيه، چند روز بعد نيدلگرم از آن اعالم. ت حزب ملت مسلمان نمودندي در انکار حقانیه ايفشار مجبور به صدور اعالم

ن گونه حوزه قدرت آنها در يا. ر و رهبران را اعدام نمودندي آنرا دستگیزحمله ور شدند، اعضايسپاه به دفاتر حزب در تبر

گرديآذربا ران يعه در ايگر شيط ديرا دو مرجع جامع الشراي بود، زیني خمی مذهبیالي استی بزرگ براین گاميا. ديم

 . جاد نکردندي اینيت مطلقه خمي والی برای بودند و چالشیاسير سيغ) ی نجفیش و مرعیگانيگلپا(

ًال نابود  جان کا

ًا تحت نظر داشتند، ا دا

 یگروهها. دان خارج سازدين خود را تک به تک از ميرد و مخالفي قدرت را بدست گیت تمام اهرمهايرفت که با موفقيحزب اله م

 ی و اعدام بدون محاکمه دسته قبلیري دستگک به سرکوب،يچي متقابل بودند که هیه همکاريمخالف هم آنچنان متشتت و فاقد روح

 ی برایقدم بعد. ديگردين مين و مالي حزب اله خونیستي دستگاه فاشید و در دندانه هايرسيکرد، تا نوبت خودش فرا مي نمیاعتراض

ده و ي رسیه اوي آنرا می قبلیزي با برنامه ری اسالمیران بود، که حزب جمهوريس جمهور اين رئيجنابان، کسب مقام اوليآن عال

 . دي دیدن ميآماده چ

ک نفر ي توسط یاست جمهوري مقام ریل به تصدي اعالم کرده بود که ماینيرد، خمي نگی آخوندیران چهره حکومتينکه اي ایبرا

پس حزب اله .  توافق حاصل شده بودین فارسيت از جالل الدي در مورد حماین سمت هم با حزب جمهوريجهت ا.  استیشخص

 ین افغاني شود که جالل الدینکه چند روز قبل از انتخابات معلوم ميگذاشت، غافل از ا" یفارس"غات ي خود را پشت تبلیرويتمام ن

 کرد تا در آن ی سعیحزب جمهور.  شودیاست جمهوري ریداي تواند کاندی، نمی از مواد قانون اساسیکيزاده است و براساس 

فتگان دکتر يکه از ش)  صدریبن(ون ي مذهب–یک نفر از مليرد، که فرصت نشد و ابد و باال آوي بیگري دیدايمهلت اندک کاند

 . ديران رسيس جمهور اين رئي درصد آرا به مقام اول٧۵ با کسب ١٩٨٠ بود، در اوان سال یعتيشر

 ابدي ی ادامه میريگروگانگ
دفتر ( صدر ی و جناح بنیرا حزب جمهوريد، زيز به بن بست انجامي نیيکاي آمری گروگانهای صدر، آزادی بنیاست جمهوريبا ر

ئم هيکدي یکه مانند دو گرگ جنگ) یاست جمهورير کا که يم با آمري خواست با مذاکره مستقیچکدام نميگر ر
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درد و رنج . ب عقب بماندياز رق" یتسياليمبارزه ضد امپر"ف جلوه کند و در ي ضعیالزمه حل بحران بود، در نظر عامه انقالب

ن اخبار بد يال مورد عالقه شان، از آخري سری تماشای شدند و به جایره ميون ها خيزيکا هم که هر شب به تلويمردم آمر

. طان بزرگ و ملت مغرورشي بود از شینيري انتقام شی رهبران انقالبیچ؛ برايدند، مهم که نبود هي کشی عذاب میريگروگانگ

 از ی بعد از خروج محمد رضا پهلوی نکرده بود، حاضر نبود حتیني عقب نشیي اش از دعوایاسي هم که در تمام عمر سینيخم

کا شده يران و آمري هر دو کشور ایي آبروی چهار ماه از اسارت گروگانها که باعث بیکا و دربدر شدن مجددش و بعد از طيآمر

 حواله داد، که تازه قرار بود در تابستان سال ی اسالمیروگانها را به مجلس شورا در مورد گیريم گيپس تصم. ديايبود، کوتاه ب

 ! ل شودي تشک١٩٨٠

! افته بوديل ي نفر گروگان تقل۵٠ هزار متخصص، مستشار و خانواده شان به ۴٠ران از يکا در ايک سال، حضور آمريدر کمتر از 

 نفر به ١۴٠٠ران را از يشان در ايل اي فامی و اعضایعداد پرسنل کنسولکا تي  انقالب و حمله اول به سفارت، آمریروزيبعد از پ

 خونبار دوره انقالب و یاز داشتند، اما سرکوبهايگر نيکديکا اگر چه هر دو به رابطه دوستانه يران و آمريا. ل داده بودي نفر تقل۵٠

ست بودند و در مقابل اشغال افغانستان توسط يکمونهر دو کشور ضد . انشان انداخته بوديق در مي عمیت کارتر از شاه، شکافيحما

 ی و صنعتی نظامیدکيل يران به وسايت آن وابسته بود و ايانه و امنيکا به نفت خاورميآمر.  عکس العمل نشان دادندیه شورويروس

توانست ي آنها میليلتحصل بودند و فارغ اياالت متحده در حال تحصي در ایراني ای هزار دانشجو۵٠ب به يقر. از داشتي نیيکايآمر

 که از یراني ایان و مهاجرت گسترده تکنوکراتهايمت خارجين کمبود بخصوص با عزيا.  متخصص را جبران کندیرويکمبود ن

 که در پوسته محدود افکار ینياما خم.  شدیختند، هر روز محسوس تر مي گری و خطر جنگ میم اقتصادي، تحریاسي سیتالطم ها

 یما رابطه با غرب را نم: " گفتیش ميهايدر سخنران.  دادی نمیتين نکات اهمير بود، به ايتح و غلبه اس و غرور فیخشک مذهب

ما اگر الزم باشد، هر روز هم "؛ "ده بروندي پوسین مغزهايد ايبگذار"؛ " آوردیکا مرگ مي آمریکا، برايمرگ بر آمر"؛ " ميخواه

 ". ميري گیکه شده روزه م

 گروگان توجه ۵٠ سرنوشت یس جمهورشان آنهمه برايکا و شخص رئيب بود که دولت آمريان هم عجيانري ایگر براياز جانب د

 چرا ژنرال   سوخت؟ی انقالب دل نمی هزاران نفر شهدایدند که چرا کارتر براي پرسیاز خود م. دندي کشینشان داده، عذاب م

ران را به يرد و ايتوانست جان دهها هزار تن را بگي سازد که من آمادهي خونیي کودتایزر را روانه کرده بود تا ارتش را برايها

 ی که جنبه هایشکاف. دي آغاز گردیبي غری و ادراکیان مردم دو کشور هم شکاف احساسين گونه، در مي مخوف مبدل کند؟ ایزندان

انه ين با خاورميگرا و واقع بيدق در حد فاصل غرب ماي عمی مداوم به گسلی داشته و از آنزمان با رشدی و نژادی، فرهنگیخيتار

 . ده آل پرست، مبدل گشته استي و ایاحساس

 حمله ی برایل موجهيچ دليآنها ه. ديشان گرديراني و اینش اسالمي در بیان نقطه عطفيکائي آمری در تهران برایريگروگانگ

 ی عملی و بیميبال تصم. دندي دینمک آن کشور يپلماتيک گروه دين ماهه يکا و اسارت چنديآمر) خاک(ان به سفارت يدانشجو

 هم روز و یونيزي تلویشبکه ها.  کردی میني جهان بود، بر غرورشان سنگی نظامیروين نيتري قویعنيز که يکا نيرهبران آمر

ر ين تصويکا، شب و روز ايدر ذهن مردم آمر.  کردندیان را پخش ميرانيوانه وار ايشب اخبار ناگوار گروگانها و تظاهرات د

کا و يت آمريتا به امروز هم، ذهن. ز نقش بست و سپس حک شدي جنون آمیادهاي گره کرده و فرین با مشتهايهرکنندگان خشمگتظا
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نم(غرب  لحاظ به معمو ر مخرب در ذهن رهبران ين تأثيا. ردوستانه استي و غیران، منفياز عامه مردم ا) کنندي 

 .  باشدیرپاتر مي و دق ترينهم عمي آن کشور از ایاسيس

ًال   ادب ادا  چه  اگر

سلمًا به آزار  رد آورد، اما  ن  ًال ر حتم شتر گروگانها و 

س غالبًا که ز

ًال اهل مذاکره و مماشات که  هم

 برخورد ی بحران آغاز نمود، اما به دو مانع اساسیاسي حل سی را برای کار، تالش گسترده ای کارتر از همان ابتدایميدولت ج

 از طرف چه یانجي توانند به عنوان می میم نبودند و دوم، معلوم نبود که چه افراديان حاضر به مذاکره مستقيرانياول آنکه ا. کرد

 ی اسالمی جمهوریاست خارجي سال است س٣٠ب به ي که قری دولتی و بلبشویاسي سیسردرگم.  در تهران مذاکره کنندیوالنمسئ

 و افراد قابل مذاکره به ی رسمی، تمام کانال هایزدي مهندس بازرگان و دکتر یبا استعفا! را فلج ساخته، آن روزها در اوج خود بود

" یافشاگر"ک شده، دچار ي نزدیري مثل گروگانگیه پر حرارتي کردند به قضیم جرات نمه هي بق.دان خارج شدنديسرعت از م

ع و ي به تهران، صنای توانست خسارات فراوانی هم اگر چه میم نظاميحمله مستق. ان خط امام و چماق حزب اله گردنديدانشجو

بيبنادر ا م وا نيا ا کا در بهار يناچار آمر.  شدیه منجر ميران به روسي ایکيزدا

 ی و مرگ تعدادیکوپتر دست زد که بخاطر طوفان شن در محل فرود، با آتش سوزيات ناموفق نجات با هليک عملي به ١٩٨٠سال 

ن را در نقاط مختلف سپاه پاسداران هم بالفاصله حفاظت از گروگانها را به عهده گرفت و آنا.  شکست خوردین نظامياز مامور

 و یاقتصاد) ميتحر(، اعمال فشار یراني ای خارجی هایي بجز بلوکه ساختن دارایکا راه حلياز آن پس، آمر. کشور پراکنده ساخت

دن ي رسیکا را در مشت خود گرفته بود و ببر مغرور هم برايل ببر آمري سبی اسالمیجمهور. م نداشتي با دشمنان رژیهمدست

 ! کردی میربه متقابل، روزشمار و ضیموقع تالف

 ل دانشگاههايسرکوب کردستان و تعط
.  در دو جبهه کردستان و دانشگاه از سرگرفته شدیريد و جنگ و درگيان رسي به پا١٩٨٠ ها در بهار یآتش بس حزب اله و چپ

 توانستند در برابر حمالت یدهند، نميل مير تشکي و فقیکوهستان یران را در منطقه ايت ايمردم کردستان که تنها سه درصد از جمع

 حقوق خود یاعطا. ادامه دهند) وانيمهاباد، سنندج و مر (ی اصلیند و به اشغال شهرهايسپاه پاسداران و ارتش مقاومت نما

نيت کرد ني به اقلی و مذهبیاسي، سی فرهنگیمختار حکومت . عه طرفدار نداشتيان رهبران شي مذهب بودند، در می   

حزب اله .  در کردستان بودیا عراقي یستيشه ها و عوامل کمونيهم نگران نفوذ اند)  صدرید بنيس جمهور جديمنجمله رئ (یمرکز

اصو حت  .ان مسلح و استقالل طلبيانه روان و اصالح طلبان نبود، تا چه رسد به شورشي با می 

لذا در .  نتوانسته بود مقاومت کردها را درهم بشکند١٩٧٩ پاسدار، در تابستان یروهاي با سالح سبک و توسط نیکيچرمبارزه 

، جهت شکستن مقاومت حزب دمکرات و یات گسترده توپخانه و زرهي عملیه شده براي حکومت تهران از ارتش تصف١٩٨٠بهار 

، یکي مبارزه چری شدند و پس از مدتی اصلیرگان کرد مجبور به ترک شهرهاشميک، پين تاکتيبا ا. سازمان کومله استفاده نمود

هزار نفر از مردم کردستان به هالکت  ١٠ب به يجه آن سرکوبها، قريدر نت. دنديد گردي در تبعیسران آنان مجبور به فرار و زندگ

ت اندک آن خطه، در واقع کشتار کردستان باعث ياما به نسبت جمع.  بودی انقالب اسالمیدند که حدود سه برابر تعداد کل شهدايرس

ان يراني ها نسبت به مرگ ایيکاياما همانگونه که آمر! ديران گردي نسبت به کل تلفات انقالب در ایزيب و خونريکصد برابر آسي

ده را يم ستمدي اقل نکرده، آنیات کردستان چندان توجهيز به جنايعه نيت فارس و شي اعتنا ماندند، جمعی اطالع و بی انقالب بیط

 برجا ماند تا در صورت یش، مانند زخم کهنه اي و کرد تبار خویت سنيافت حقوق اقليکردستان هم بدون در.  فراموش نمودیبزود

 .باز کند ، دوباره سریضعف حکومت مرکز
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را مصمم به ي شد و ویني کشور نسبت به کشتار کردستان عکس العمل نشان دادند که موجب خشم خمی چپ در دانشگاههایگروهها

، توده و یيمجاهد، فدا( چپ یا عضو گروههايان هوادار ي از دانشجویمينيد، تقريغات شديبا وجود تبل. ه و اخراج آنها نموديتصف

د و ينام" النه فساد" دانشگاهها را یني ناباورانه، خمیپس در اقدام.  قابل قبول نبودی اسالمی رهبران جمهوریبودند که برا) رهيغ

چماقداران هم مشتاقانه به چند دانشگاه در . ج نمودييته" یانقالب فرهنگ"ک يجاد ير آنها و اي حزب اله را به حمله و تسخیگروهها

 . به زد و خورد پرداختندیاسيان سيتهران و شهرستانها حمله کردند وبا دانشجو

باً  

 کا

دًا   

اگر قبًال  

 خواستار قطع حمالت حزب یماتمي اولتیگسترده برسد، ط یزي و خونریاباني خواست کار به جنگ خی صدر که نمید بنيدولت جد

ن دو گروه متخاصم، منازعات خاتمه ي موقت بیبا آتش بست. دي چپ در دانشگاهها گردیل دفاتر گروههاين حال تعطياله و در ع

ل ي، دانشگاهها را تعط١٩٨٠ تابستان یاز ابتدا "یانقالب فرهنگ "ی اجرایاما دولت اعالم نمود که برا. ل شدنديافت و دفاتر تعطي

ل کردگان داخلش هم يان بود و تحصي غربیش رفته بودند، در محاصره اقتصاديکه متخصصان خارجين نحو، کشوريبد. دي نمایم

 ! ل نمودي خود را تعطیم دانشگاههاي دو سال و نی سوختند، برایاق مهاجرت به خارج ميدر اشت

ا ي و یشي، آزاد اندیيگرايل به مليداها که تماياغلب کاند. ا شدي مهیمجلس اسالم انتخابات ینه براي چپ، زمیروهايبا کنترل ن

 هم بکار افتاد ی اسالمین حزب جمهوريماش. افتندي نیت انتخاباتي نگهبان منصوب امام، صالحی داشتند، از طرف شورایيچپگرا

است ير. ل حزب اله را به انتخاب رسانديموافق م ی شهر و روستا، مجلسیر و مذهبي فقیان توده هايغات گسترده در ميو با تبل

 ی در حزب جمهورین بهشتي از معاونیکي و یني شد که از شاگردان مبارز و با ذکاوت خمید با حجت االسالم رفسنجانيمجلس جد

ر نظر حزب اله ي زمًالی حکومتیب، دو قوه از سه قواين ترتي دادند و بدیت اله بهشتيز به آيه را نيياست قوه قضايامام ر. بود

 . قرار گرفت

تغ (١٩٧٩ یبر اساس قانون اساس بع  ی صدر سمت فرماندهیبن. س جمهور بود و نبوديار رئيه تحت اختي، قوه مجر)افتير ييکه

نها يا. دير خود را منصوب نمايئت دولت و نخست وزي توانست هیب مجلس نمي گرفته بود، اما بدون تصوینيکل قوا را به اذن خم

 مورد ی چند ماهه، اکثر وزرای نبردیپس ط!  را نداشتندیعتي صدر فرانسه درس خوانده و متأثر از دکتر شریدن بنيهم چشم د

ز حزب اله يه را ني از قوه مجریميش از نيل کردند و بي صدر تحمیرا به بن) یي رجایمحمد عل(ر ينظر مجلس، منجمله نخست وز

 . بدست گرفت

بعد از .  و شکنجه شده بودی خود توسط ساواک زندانی مذهب–یاسيد سيمعلم مدرسه بود و بخاطر عقا قبل از انقالب، یيرجا

در آن مقام، با کمک حزب . دي تا وزارت هم رسیت در حزب جمهوري گرفت و با فعالید سمتيانقالب، در آموزش و پرورش  جد

ن يمامور" را تحت عنوان یستي سرکوبگرانه و فاشی دستگاهپرداخت و" ر متعهديغ" هزار معلم ٢٠ه مدارس از حدود ياله به تصف

 به تمام ادارات، کارخانجات، ارتش و یرا چنان خوش آمد که بزوديوه، همگنان وين شيا. بر مدارس حکمفرما ساخت" یتيامور ترب

را از کسب معاش " یتبر مکيغ "یروهاي، نی چند صدهزار نفریابتدا با پاکساز. ت نموديسرا) ادهايبن( مصادره شده یشرکتها

، نظارت و سلطه "یاسي سیدتير عقيدوا"و " ی اسالمیانجمن ها" عوامل سرکوبگر موسوم به یساقط کردند، و سپس با برقرار

 . ساختندیمستول)  درصد اقتصاد کشور بود٨٠که شامل  ( یمه دولتي و نیحزب اله را بر تمام دستگاه دولت

 یبرا!ن ده برابر شده بودي مردم را تحت نظر داشتند، حاال تعداد مراقبیساواک هزار نفر ٣٠اگر در زمان شاه حدود 

از به گذشتن از ي مدارس هم نی فراشیگرفت، حاال حتي قرار می، سابقه افراد مورد بررسی و ارتشی مقامات مهم دولتیتصد
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 روز بروز بدتر و مشکلتر ی و فرهنگی، اقتصادیاسيسران از تمام جهات ي در ایزندگ!  داشتیاسي و سیدتيامتحان و مصاحبه عق

 .ز بر آن مصائب اضافه گشتي  نی خارجیبيشد، تا آسيم

 رانيحمله عراق به ا
 افت، تايران ي ای حسنه با دولت شاهنشاهی عراق رابطه ایت انگلستان، کشور پادشاهيمومي و استقالل از قیبعد از جنگ دوم جهان

 محافظه کار منطقه ی سلطنت هایران که حاميشاه ا .١٩۵٨در سال ) گرا متأثر از مصريافسران چپ مل(ست ها ي ناصریکودتا

 یل مرزيه به صورت مساين قضيا.  مکرر زدی بغداد دست به توطئه هایه حکومت نظاميبود و نگران عاقبت کار خودش، عل

عراق . دي سال کدورت رابطه تهران و بغداد گرد١٧الل طلب شمال عراق، باعث ت از کردان استقيو حما) شط العرب(اروند رود 

ه ي داشت و نه بنی چندانی و اقتصادیگر شد، نه توان ماليرحمانه دي بیه هايز و تصفي خونری دچار سه کودتا١٩۵٨که بعد از 

 تحت ١٩٧٠ل ي و اوا١٩۶٠ یا در دهه ها بغداد ریم هاي توانست رژی شاه براحتیاسي و سیلذا قدرت نظام. ی قابل توجهینظام

 خونبار به یي با کودتا١٩۶٨که در ) ستياليست و سوسيپان عرب(م بعث ي مقابله، رژیبرا. انزوا و در موضع ضعف قرار دهد

 ی و مالی نظامین اتحاد مقدمه کمک هايا.  و مودت بستی قرارداد دوستیه شوروي با روس١٩٧٢ده بود، در سال يقدرت رس

در . ت کننديتقو) ران و پاکستانيه، ايترک(کا ي خواستند موضع آن کشور را در برابر محور متحد آمریبه عراق شد، که مروسها 

 حاضر به مذاکره و مصالحه با ی، دولت شاهنشاهی از اقمار شورویکيل کامل عراق به ي از تبدیري جلوگین چالش و برايبرابر ا

تهران در کردستان و (گر يکدي یر، هر دو کشور متعهد شدند که در امور داخلي الجزا١٩٧۵جه قرارداد يدر نت. دي ها گردیبعث

ج فارس تا ي از خلی اروند رود را به عنوان مرز رسمیدخالت نکند؛ خط مرکز) رانيعراق و بغداد در خوزستان ا ان جنوبيعيش

 .  کنندی خودداری در منطقه مرزیات نظاميت شناسند؛ و از عمليبندر خرمشهر به رسم

ن بسرعت ي مابیم، روابط في هر دو رژیلي و ضد اسرائیيکاي، با وجود مواضع مشترک ضد آمری انقالب اسالمیروزيپس از پ

ده يم عراق را ديعه رژي و ضد شیر مذهبيرفتار عرب پرستانه، غ) د در عتباتي سال تبع١٢ یط(ک ي از نزدینيخم! خصمانه شد

ران قوت قلب و يز که حاال از جانب ايعه عراق ني شیعلما. رحمانه شان باخبر بوديو شکنجه ب ظالمانه، کشتار یبود و از روشها

ل يت را تشکي درصد جمع۶٠ان، که يعي شیيدند تا با استفاده از توانايق شدند و کوشي ها تشویه بعثيت عليمساعدت داشتند؛ به فعال

 منجر به ١٩٨٠ه سران حزب بعث در بهار ي ناموفق آنان علیکيله چراما حم. تکار اقدام کنندي صدام جنای سرنگونی دهند، برایم

ش يعراق هم به نوبه خو. ت اله محمد باقر صدر اقدام نمودي، منجمله آیري کثیز به کشتار دستجمعيصدام ن! ديتها گردي فعالیافشا

به ) بخش خوزستانيام جنبش آزادتحت ن(ک گروه از آنان يان اعراب خوزستان دست به توطئه زد، که منجمله به حمله يدر م

 . ديپلماتها منجر گردي دیريک هفته گروگانگيران در لندن و يسفارتخانه ا

 بطور پراکنده ی در منطقه مرزیراني و ای عراقیروهايز، ني طلب نی خود مختاریان حمله پاسداران و ارتش به کردهايدر جر

ه يان، ضعف ارتش تصفين ميدر ا. افتي ادامه ١٩٨٠ در بهار و تابستان ر شدند؛ که با حمالت و ضد حمالت نامنظم توپخانهيدرگ

 به ی، جملگیاسي امان سی کشور و منازعات بی داخلی بخاطر مسئله گروگانها، شورشهای اسالمی جمهوریران، انزوايشده ا

، ١٩٨٠ز يين در آغاز پايبنابرا! ش سازندي و عرب زبان خوزستان را طعمه خویداد که بتوانند منطقه نفتيد مي نویگرگ صفتان بعث

 با ی در طول منطقه مرزی عراقیروهايک هفته بعد، نير را پاره کرد و ي الجزا١٩٧۵ قرارداد ی نطق پرحرارتین طيصدام حس

 .ران حمله ور شدنديتمام قوا به داخل خاک ا
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 ی مواسالتی خطوط اصلیريا بدست گات، بي روز عمل١۵ ین بود که بسرعت وارد جلگه خوزستان شود و طي صدام اینقشه جنگ

ز را ي توانستند خوزستان نفت خی می عراقیروهايآن گونه، ن. دي نمایشروي صعب العبور آن پی زاگرس و تنگه هایتا دامنه کوهها

 مهلک ینقشه ا.  ممانعت کنندیز براحتي نیراني ایروهاي زاگرس، از ضد حمله نیران جدا سازند و با کنترل تنگه هايبا شتاب از ا

 .نه صدام گذاشتيرا بر س" هي دوم قادسیروزيپ"د و داغ يانه اجرا گرديار ناشيبود، که خوشبختانه بس

 وارد ی و دو لشکر موتوریسه لشکر زره. ر شدنديران سرازي لشکر عراق از مرز گذشتند و به داخل خاک ا٩در روز حمله، 

اده عراق يز سه لشکر پي نیدر جبهه شمال. ر کنندي را تسخیشي سوق الجی مهم و تنگه های، جاده های اصلیخوزستان شد تا شهرها

ل سرباز و ين سيدر مقابل ا. ات کردندي زاگرس، در منطقه دزفول و مهران عملی به گذرگاههایابي دستی برایک لشکر زرهيو 

 یق جمهورياستمداران ناالي شده و سهي، ارتش تصفی مرزیريبا وجود ماهها درگ!  نداشتیچ دفاع منظميهيران تقريزات، ايتجه

، انجام نداده ی فعال از نقل و انتقاالت عراقیري و اطالع گیرو در منطقه مرزي در رابطه با تمرکز نیاطيچ اقدام احتي، هیاسالم

 !ز محرز بودي بود، سقوط مناطق نفت خی عامه مردم خوزستان نمیرتمندي ها و غی بعثی عرضگیاگر ب. بودند

بًا 

هداف عمدتًا  جنگنده آغاز گشت که جت روند  

بعد . ه شدندي، دچار تزلزل روحیران بخاطر تمرد و فرار سربازان در مقابله با تظاهرات مردمي مسلح ایروهايقالب، ناز آغاز ان

 هزار نفر ١٢ب به ي، قریدتي عق–یاسيس ليو مسا  نوژه ی سابق، توطئه کودتایه بخاطر سرکوبهاين موج تصفيز چندياز انقالب ن

 ی هم بخاطر وعده بخشودگی و آموزش نظامیريت سربازگيوضع.  برکنار نموده بوداز افسران و درجه داران کادر را از کار

ل ي بخاطر کمبود وسای و زرهیي هوایروهاين. دي نظم  و نامرتب گردیر زمان آن، بشدت بي و کاهش چشمگیفه عموميخدمت وظ

ز صرف سرکوب ي مانده بود نیوان رزماعظم آنچه از ت.  اسف بار بودندیتي، در موقعی و نگهداری و فقدان خدمات مهندسیدکي

 ٣٠٠، ی تانک عراق٢۵٠٠ در برابر یاتي فروند تانک عمل۵٠٠ران تنها يالجرم در هنگام آغاز جنگ، ا. شدي کردستان میکهايچر

 ! فروند جت صدام داشت٣۴٠سه با ي قابل پرواز در مقایماي  هواپ١٠٠ و تنها یعراق  عراده ١۴٠٠فقره توپخانه در مقابل 

ن، يبنابرا!  نداشتیران در خوزستان مستقر بود، که آنهم آماده باش جنگيک لشکر اي ها، تنها یورش بعثيهمه بدتر، در زمان از 

مجرب   عنف و تجاوز به یف کشيشتر در ضعيکه ب(ت ي کفای بی هایار خوش اقبال بود که ارتش عراق توسط بعثيران بسيملت ا

 قرن یات نظامين عملي از مفتضحانه تریکياوباش صدام هم با حماقت کامل . شدي میق، رهبري سابقه دار و الیو نه ژنرالها) بودند

 . اده کردنديستم را پيب

به ا خود آس١٠٠ توسط یيحمله عراق با بمباران هوا .  نزدندیب قابل مالحظه ايف   

ک، ي لجستینيا مقدمه چيگانها و ين ي بی مشخص، برنامه ارتباطی و مانوریاتي عملیي بدون نقشه جزیاده و زرهي پیروهايسپس ن

 کردند و یز بودند؛ کند و محافظه کارانه اقدام مي متجاوز بزدل نیروهاين نيبعالوه، ا! ران شدندي، وارد خاک ای وحشیمانند گله ا

 شدند و ی متوقف می زود در برابر هر مقاومت اندکیليد، خان را در مقابل نداشتنيراني از ای قابل مالحظه ایرويکه نيبا وجود

 نمود، که در ی را پراکنده میرانين سبک اسلحه ايگلوله باران توپخانه هم تنها مدافع.  ماندندیت توپخانه کم سرعتشان ميمنتظر حما

 یروهايک پراکنده ني با شلیتاد، بزود افی دوباره راه میکه ستون عراقيوقت.  نشستندیا چاله ها منتظر قطع آن ميپناه خانه ها 

ر، با وجود ين تقديبد.  نمودی توپخانه میباني پشتی نشست و دوباره تقاضایا عقب ميستاد ي ایمقاومت مواجهه شده، از ترس م

بطور (لومتر ي ک٣٠ا ي ٢٠ش از ي عراق نتوانستند بی، لشکرهایري و برغم عنصر غافلگی و جنگ افزاری فاحش عددیرتبر

شدند که درست بر ساحل رود اروند ) خرمشهر(ک شهر خوزستان يآنان تنها موفق به اشغال . ران نفوذ کننديدر خاک ا) طمتوس
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 و خانه به خانه نمود، که یابانيل به مبارزه خين، جنگ را تبدير سربازان و داوطلبي نظیز مقاومت بي در خرمشهر نیحت. است

 .ان شديرانيا) کوکتل مولوتوف (یني بنزی بمب های و حتی جی آرپ توسطیکصد واحد تانک عراقي یباعث نابود

 فرانسه قرن نوزدهم یروز را مرتکب شده بود که با توجه به مثالهايک انقالب پي صدام اشتباه فاحش حمله به  ک،ياز نظر استراتژ

 ها با عدم استفاده از یز بعثي نیکياز نظر تاکت. رفتيار پر مخاطره بود و احتمال شکست آن مي بسیستم، حرکتيه قرن بيو روس

ان جلگه خوزستان و پشت به اروند رود به دام انداختند، بدون آنکه بتوانند يق، خود را در مي دقیزي قابل و برنامه ریژنرالها

 ی برایمج عموي، بسینيت دارد و به فرمان خميران سه برابر عراق جمعيا.  ببندندیرانيل نفرات اي سی زاگرس را برویگذرگاهها

 اختالفات خود را کنار گذاشتند یاسي سیز تمام دستجات و گروههاي حدود شش ماه نیبرا. تاب شکل گرفتش با یمقابله با تجاوز بعث

 .ديز کوتاه و سرنوشت آن شوم گردي نی و همکاریافسوس که عمر آن همدل. پرداختند" دفاع مقدس"ک دله به يو 

 یريانگ حاصل گروگیسرانجام ب
 هدفتر ی معناتر و بی سفارت را از آنچه که بود هم بیري گروگانگی در مصر، ماجرا١٩٨٠ در تابستان یدرگذشت محمدرضا پهلو

. باشدي استرداد گروگانها می اعالم کرد که آماده مذاکره برای اسالمیمجلس جمهور دو هفته قبل از حمله عراق، سرانجام. نمود

 یرانيران و اي داشتند، از ایب دوره انقالب همدرديکا که در ابتدا نسبت به مصاي که گذشته بود، مردم آمری ده ماهیافسوس که ط

 و حماقت و زحمت محاصره یوانگي، شهرت دین المللي بیدند بجز انزواي ندی بهره ایريز از گروگانگيران نيمردم ا! متنفر شدند

ان را نسبت به ي آنچنان ذهن جهانیري امان اخبار گروگانگیانعکاس ب. ی و نظامی مصرف،ی صنعتی و کمبود تمام کاالهایاقتصاد

بلوک شرق که با عراق . ت بودي اهمیز و بي ناچین الملليره و تار نمود که با وجود تجاوز آشکار صدام، عکس العمل بيمردم ما ت

 یدوار بود که رهبران آندو کشور وحشيزهرخند زنان امران متنفر گشته بود، ي داشت، سکوت نمود و بلوک غرب که از ایکينزد

 .گر را تمام کننديکديکار 

 بلوکه شده در ی ارزیره هاي به ذخی، دسترسیک، نجات از محاصره اقتصاديپلماتي دیران به خروج از انزواياز مبرم ايبا وجود ن

!  نشان ندادندیيکاي آمری استرداد گروگانهای برایتابچ شي، رهبران انقالب هیحات نظامي تسلی برایدکيل يافت وسايکا، و دريآمر

است ي انتخابات ریکا طي آمری، با فشار بر افکار عموم"د بروديکارتر با"نکه ي بر ایاه خ  مبن

ران تا زمان شکست ين احوال، ايبد.  بسازد مانند شاه مخلوعی کارتر هم مثالیميت مبدل ساخته و از جي آن سال، به واقعیجمهور

ريکه ري تا روزیو حت) ١٩٨٠در اواخر (کارتر   ی، اقدام به آزاد)١٩٨١در اول سال (  را عهده دار شدیاست جمهوريا رس

" برکت"ن ي کشورمان چندیز، البته براي نیر قانونيران غي آن اسیم به آزادير پنج ماهه از زمان تصمين تاخيا. گروگانها ننمود

 !داشت

را ود رًا امام قصد داشت تا فرموده ظ

مًا  ن گ

نگونه، يا. کا را آزاد سازدي خود در آمریر ارزيدرصد از ذخا٢٠ران تنها توانست ي، ایيکاير با طرف آمري قرارداد الجزایط

 به افراد و ی اقتصادی ماند تا صدمات و ضررهایکا باقي دولت آمریران در گرويارد دالر از ثروت مردم ايليب به هشت ميقر

 و یار واشنگتن است و پرونده دعاوين پولها هنوز در اختيا. ديه نماي را تادیريه گروگانگيض حاصله از قیيکاي آمریشرکتها

ز يخواه ني جمهوری گرا و سلطه جوی کار آمدن حزب نظامیبرو.  بلعندی ندارند، ذره ذره آنرا می خسارت که تمامیادعانامه ها

ز يران نيت به چشم ايانه تر نمود، که دودش در نهايتر و موذ را خصمانه ی اسالمیانه و کشورهايکا نسبت به خاورمياست آمريس

 . ديرس

Copy Right ©  2008: Arash Monzavi-Kia, Toronto, Canada                                                     
arash-monzavi-kia@hotmail.com                                                                                                                                                            Page 171 
 



 اي کی                                                               آرش منزود تا جمارانيان از تخت جمشيراني مختصر داستان ا–نامه يفارس
 

 ی داخلیزيشرفت در جبهه و خونريپ
بعد از متوقف شدن حمله عراق و مستحکم شدن خطوط  " دفاع مقدس" حول محور ی، چپ و مذهبی ملیروهاي موقت نیهمدل

ت در جنگ يج را علت موفقياده سپاه و بسي پیروهاين" یموج انسان"ان که روش حمالت پاسدار. دي خوزستان، از هم پاشیدفاع

 صدر یبن.  دوباره جان گرفته ارتش، اعتماد نداشتندیمسارهاي صدر بعنوان فرمانده کل قوا و به دستورات تی بنیدند، به رهبريديم

 یپاکساز" و ی اقتصادیزي گرفته تا جنگ و برنامه ریري؛ از گروگانگیل کشوري حزب اله را در قبال مسایر منطقيهم روش غ

 صدر که حاال عمده گروه یجناح بن. گرفتيآشکارا به باد انتقاد و تمسخر م) یانقالب اسالم(ها و روزنامه اش ي؛ در سخنران"دولت

ه ادارات ينعت از تصف، ممای انحصار طلبانه حزب جمهوریافتن روشهايان يران بود، خواستار پاياست اي در صحنه سی مذهب–یمل

م دکتر يز بخاطر عالقه مشترک به تعالين خلق نيسازمان مجاهد.  متخصص بودیروهايو ارتش، و سپردن امور کشور به دست ن

 ی با بنی عملی به اتحاد١٩٨١د و سرانجام در يک گردي نزدی مذهب–یدات جناح حزب اله، به جبهه ملي و در مقابل تهدیعتيشر

 . افتي دست ی و روزنامه انقالب اسالمیمهوراست جيصدر، دفتر ر

 یيحزب اله به گردهما. دي انجامیاباني خیري به درگ١٩٨١در بهار )  صدری و بنیحزب جمهور( متخاصم برخورد دو گروه

 آنان ن نفر ازيت انتظامات را برعهده داشتند، چنديز که مسئولين نيس جمهور در دانشگاه تهران حمله کرد و مجاهديطرفداران رئ

 کارت ی حتی بودند و تعدادی اسالمی حزب جمهوری معلوم شد که اغلب، اعضای و بازپرسیدر بازرس. ر نمودنديرا دستگ

ن دو ي از تظاهرات و صلح بی رفت؛ که امام هم دستور به خوددارینيدار خمي صدر با آن شواهد به دیبن. ت همراه داشتنديعضو

 حزب اله ین بود که قابل کنترل باشد، و انحصار طلبيدتر از اي آنان شدیاما دشمن. رديان گيپاکه جنگ با عراق يجناح داد، تا هنگام

 . نيهم تشنه حذف مخالف

 یس جمهور نمود؛ و بنيارات رئي جهت محدود ساختن اختیحي، اقدام به گذراندن لوایجمهور

و ) ی روزنامه انقالب اسالمی هایبا توجه به نظر سنج( اش یت شخصي که به محبوبیو.  کردید خوددارييصدر هم از امضا و تا

 حل اختالف با ی براینان داشت، درخواست رفراندمياطم) یبخصوص بهشت (یعدم اعتماد عامه مردم به رهبران حزب جمهور

 ی صدر را مخالف و خاطین حرکت، بنياما مجلس در مقابل ا. نمود) ١٩۵٣مثل مصدق در (ارات فوق العاده يافت اختيمجلس و در

ز خواستار سلب ي حداکثر پنج روز ساخته، و از امام نی مصوبات مجلس شورا طیرا موظف به امضاي اعالم کرد و ویقانون اساس

 .  صدر شدی کل قوا از بنیفرمانده

متعاقبًا، مجلس تحت کنترل حزب 

ض و با  ره برداشته ًال نقاب از اکنون کا

را به قتل صد نفر چند و مًا آتش گشود

جه گاه  ک ًا به

 ضرب چوب و چماق، قلع و قمع  را بهیس جمهوري دفتر رئی حمله کرد و اعضایسپس، حزب اله هم به روزنامه انقالب اسالم

اما حزب اله که . ر زمان مصدق شدي ت٣٠ مشابه ی مردمیامي شود و خواستار قی صدر اعالم کرد که به مردم متوسل میبن. نمود

ا اع  در تهران حمله کرد یکصد هزار نفري گشته بود؛ به تظاهرات یکيته و سپاه ي کمیم چه 

 ینيبه اشاره خم.      رساندين بودند، مستقيت که اغلب هوادارن سازمان مجاهدي جمعی بروو

اويا مستقيان را کشته يمارستانها هجوم بردند و زخمي به بیجهت سرکوب کامل آن حرکت، اوباش مسلح حت ن ن يم ش

است دولت را به عهده ير) رينخست وز (یيد و رجاي معلق گردین و مقامات دولتيام عناو صدر از تمی بنی حکمیط. فرستادند

 . گرفت
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 نفر از ٩٠ش از يران ساختند و بي را وی حزب جمهوریب دفتر مرکزي مهین خلق با انفجار بمبين از آن کشتار، مجاهديخشمگ

نگونه در آغاز تابستان يا.  داشتند، به قتل رساندندیيرا که گردهما) ري وز۴نده مجلس و ي نما٢٧، یمنجمله بهشت(سران حزب 

 ماه ترور، سرکوب، شکنجه و اعدام؛ با ٩ب به يران شد که تنها پس از قرير ايبانگي گریدي جدی داخلیزي، جنگ و خونر١٩٨١

ات يها و عمليردر بمب گذا) یيمنجمله باهنر و رجا (ینفر از سران حزب جمهور ٢٠٠بالغ بر . ان گرفتي حزب اله پایروزيپ

 چپ محارب، هالک ی مجاهد و گروههایکهايتوسط چر) تهيسپاه و کم(ک هزار نفر از حزب اله ي يدند و تقري به قتل رسیانتحار

منجمله قطب زاده و  (ی مذهب–یاعم از مل" یر خوديغ "یز به جان تمام گروههايته ها و سپاه ني، کمینيبه اذن خم. شدند

 ی اعدام هایر شکنجه و طي، زیاباني خیهايري چپ افتادند و هزاران نفر را در درگی خلق و سازمانهاني، مجاهد)یعتمداريشر

 ها، دستگاه سرکوب حزب ی هزار نفر از چپ۵ن و ي هزار نفر از مجاهد١۵ب به يآنسال، با کشتار قر. بدون محاکمه، نابود ساختند

 ! ش نبودي بیچه ايازافت که ساواک شاه در برابر آن بي یاله آنچنان اقتدار

بًا

ًا با آنها  که

م را آنچنان سنگ نمود؛ که يقلب سران رژ) یري و دفتر نخست وزی حزب جمهوریبخصوص بمب گذار(ن ي مجاهدیترورها

م شکنجه دهها هزار تن از اعضا و يران، به مراکز عظيگر در سرتاسر اين و دهها زندان ديل اوي تبدیدست حزب اله را برا

 و یاه آزار و شکنجه جسميز آنچنان در هنر سيمان نيآن دژخ. باز گذاشت) صل و دانشجو بودندکه اغلب مح(هواداران گروهها 

 فعال را به شکنجه دوستان سابق خود ی، و اعضایونيزي و توبه تلویش رفتند؛ که قادر شدند رهبران احزاب را به همکاري پیروح

 از ید نمود، اگر چه گروهي شاه و ساواک را سفید که روي رسید به حی اسالمیات زندانهايجنا! ندي اعدام آنان مجبور نمایو حت

 . سابق همان سازمان مخوف بودندید از اعضايجالدان جد

ن به ي صدر و سران مجاهدیبن. ران کامل شدي و متحدانش بر ای اسالمیت حزب جمهوري، حاکم١٩٨٢سرانجام در اوان سال 

ت يرباران شدند و آيقطب زاده و طرفدارانش ت. ختندي کردستان و سپس عراق گر گروه بهیمانده اعضاي شدند و باقیفرانسه متوار

همدستیعتمدارياله شر  ان خلقيسران فدائ.  افتادیت، به حبس ابد خانگي داشت، با قبول سلب خود از مقام مرجعی  ظاهر

حجت االسالم خامنه . به جرم ارتداد شکنجه و اعدام شدندم اقدام نکرده بود، ي حزب توده که هرگز در مبارزه با رژیکار، و حتيپو 

در دوم . ه منصوب گشتيياست قوه قضاي به ریليت اله اردبير شد و آي نخست وزین موسوير حسيد، مي رسیاست جمهوري به ریا

، یريند ساعت درگ چید و طي گردیين خلق در تهران شناساي مسلح مجاهدیز خانه امن متعلق به هسته فرماندهي ن١٩٨٢ماه سال 

 .دنديبه قتل رس) ی و اشرف رجویاباني خیمنجمله موس( آن یکيات چريسران عمل

 یروزيجنگ جنگ تا پ
 توانستند اراده خود را بر یني امام خمی و متحدانش تحت رهبری اسالمیان انقالب، حزب جمهورير مدعي کامل سایبا نابود

ب به شش سال بر ياستها تا قرين سيمحور ا.  آنرا شکل دهندی و خارجی داخلیاست هاي غالب سازند و سرانيسرنوشت کشور ا

 .ديل استوار گردياصول ذ

غه ي مردان و امکان صی برایيمنجمله حجاب زنان، حقوق برتر زناشو. عه در داخل کشورين مذهب شياعمال کامل قوان )١

 در تمام سطوح و یت مذهبيم و تربي دختران، گنجاندن تعلینه براموقت، ارث دوبرابر جهت مردان، مدارس جداگا

 یي ها و بهایچپ(ن ي و قتل مرتدیده و مذهب، سرکوبي و دانشگاهها بر اساس عقیه ادارات دولتي، تصفیلي تحصیسالها

 .ون، روزنامه و کتبيزيو و تلوي رادیاسي و سی؛ سانسور مذهب)نيمنافق(شان يگر انديو د) ها
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ب و ي غای انقالب مهدینه سازي، با هدف زمی اسالمیر دولتهايه و ساي همسای به کشورهایب اسالمصدور انقال )٢

 ی مذهبیروهايت از نيم صدام، حمايمنجمله حمله به داخل خاک عراق و ساقط ساختن رژ". یعدل جهان "یبرقرار

ت يعه در لبنان و افغانستان، حمايت شي از اقلی و نظامیت مالي و مصر، حمایت، عربستان سعوديمخالف حکومت در کو

 و یلي، اسرائیيکاي به اهداف آمریستيل، حمالت تروري کشور اسرائیکال با هدف نابودي رادیني فلسطیاز گروهها

 . م تهران در خارج از کشورين رژيمخالف

او به عنوان فرمانده  یه و از اهداف نظاميت فقي به عنوان والیني امام خمیاسي بدون چون و چرا از دستورات سیروي پ )٣

ن اصول به يغ اي امام زمانه و تبلی و صحت تمام نظرات و دستورالعمل هایريمان به خطا ناپذيا. ی انقالب اسالمیکل قوا

 .  امان در ذهن تمام آحاد کشوریطور منظم و ب

د يمراحل واردات، تول بر تمام یق کنترل دولتياز طر" ه باطليجنگ حق عل"ن مخارج ي تامی برای اقتصادیزيبرنامه ر )۴

 ی از خانواده هایم ماليت مستقيحما. ع و مصرف کنندگاني صنای برایه بندي؛ تحت نظام سهمی ضروریع کاالهايو توز

ق کوپن ها و يت از طرير و پرجمعي فقیم از خانوارهاير مستقيت غيحما. ی دولتیادهايمتأثر از جنگ توسط بن

ر شهر و ي فقیق خانواده هاي و تشوی از بارداریري جلوگیاغلب روشها) تي ممنوعیحت(ت يمحدود. ی دولتیدهايسوبس

 ".لشکر امام زمان"ز ي جهت تجهیروستا به فرزندآور

 و یل مذهبيبه تحص) یت از سربازينه و معافيبا پرداخت کمک هز(ق جوانان يه و تشوي علمی از حوزه هایت ماليحما )۵

 .دهديل داده و مي را تشکی اسالمیت جمهوري حاکمی، محور اصل که، در کنار حزب اله مسلحیت طبقه روحانيتقو

! ر شهر و روستا بوديسواد و فقي بی توده هایم احساسات مذهبير عظيز ذخاي نی و نظامیدتي، عقیاسين سين ماشيسوخت اصل ا

از يها جوان از خود گذشته نونيلي میز به فداکاري نی، انقالب اسالم)ه و فرانسهيروس(ک قبل از خود يدولوژيهمانند انقالبات ا

ش را ي گذاشتند و جان و تن خوی خود را پشت سر می کردند، خانواده های منزل باور مین رهبر را چون وحيد فراميداشت؛ که با

 ان به نظري پایران، بي نفت ای که مانند چاههایر ساده باور مذهبين ذخايا.  دادندی امان حق و باطل قرار میدر خدمت آن جهاد ب

 !عه بوديغ مذهب شي سال رسوبات تبل۵٠٠دند، حاصل يرسيم

 یر نمينه و زنجين و شرافت ما جان داده بود؟ مگر هر ساله سي حفظ دی کربال برای کس و تنها در صحراین بيمگر نه آنکه حس

م؟ مگر ناله و زجه ي کن نداده بودند، مجازاتیاريدان را ي اجدادمان که سرور شهیانتهاي و خیرتي غیم تا خود را بخاطر بيزد

م؟ پس چه ي کردی قدمت می ارزش را فدایم و جان بي رساندی به تو میم و قطره آبين جان، کاش ما آنجا بوديم که حسيکردينم

د را بر ي رود، تا پرچم توحیدان عراق ميزي را شکسته و حاال به جنگ ی شاهنشاهی؛ که بتهاینيدا شده حسي پیدّيم؟ سينشسته ا

ش و تمام معتقدات اجدادش يزد، هر که نشتابد، به تمام مقدسات مذهبيهر که بر نخ. دان آن به احتزاز آورديربت مطهر شهکربال و ت

 !است انت کردهيخ

 خونبار خاک جبهه ها را ی بود، چاه زدند و با فوراننهشته هي که از عهد صفویر انباشته مذهبيعه به ذخايون شيآنگونه، روحان

 .ن ساختنديرنگ
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 ران به عراقيحمله ا
 یروهايها در جنگ با نيها و کره ايني که چیکيد از تاکتي صدر، فرماندهان سپاه ابتکار عمل را بدست گرفتند و به تقلیبا رفتن بن

ات استفاده از ين عملين رکن ايمهمتر. دست زدند" یموج انسان" ابداع کرده بودند، به حمالت ١٩۵٢ در یيکايمجهزتر آمر

ک نقطه حساس و ي زدند، تا در ی دشمن مید موج موج بر خطوط دفاعي از جان گذشته بود؛ که بایاده سبک اسلحه ولي پیروهاين

ز، ين مرحله نيدر آخر. نديعتر نماي کردند تا آنرا وسیجاد شده حمله مي سپاه به رخنه ای موتوریسپس واحدها. ف شکسته شوديضع

 یع به پشت جبهه عراقي بردند و با مانور سریارتش به عمق خطوط شکسته شده هجوم م) نک و توپخانهتا (ی زرهیواحدها

 . نمودندیر مي وحشت زده و در حال فرار را محاصره و اسیروهايده، نيرس

 نقطه اما.  مجهزتر استی دشمنی و زرهیحاتي تسلی در مقابل برتریروزي، امکان کسب پیوه جنگين شين نقطه قوت ايمهمتر

 را در جنگ ی و کره اینيون چيليکه دومي باشد؛ همانطوری اول می حمله کننده، بخصوص در موج هایر قوايضعف آن تلفات کث

 اول ی گشت که در سالهاین ميج تامي داوطلب بسیروهايران، تلفات توسط نيدر لشکر ا. ره کره به هالکت رساندي شبه جزیها

. کردندي به خط مقدم اعزام میمات ساده نظاميک تا سه روز تعليمعمو یکدالن مذهبآن پا. جنگ، به وفور موجود بودند

جان يده صبح، هي خواندند تا در سپی تن را م٧٢ کربال و شرح شهادت یشان روضه هايون ساعتها برايز روحانيات نيدر شب عمل

. ر رگبار مسلسل و باران خمپاره باشندي زیشروين و پين ميادي، عبور از می عراقیم خاردارهايزده و مشتاق، آماده هجوم به س

 . شدیسر نمي به آن سرعت میور نبود، شکستن خطوط عراقيمان، جسارت  و شهامت آن جوانان غياگر ا

ًال بعد از  را 

بًا  

حاضر است با  هم مّزورانه اعالم نمود که

، عمده ١٩٨٢در بهار .  در بستان سقوط کردی عراقیروهايدر زمستان، خطوط ن. ، محاصره آبادان شکسته شد١٩٨١ز ييدر پا

تمامي، تقر١٩٨٢ب در تابستان ين ترتيبد. ديک ماه بعد از آن، خرمشهر آزاد گردي در جبهه دزفول منهدم گشت و ی بعثیقوا

 ی اسالمی، حکومت جمهورین داخلي خونیه هاي شگرف، متعاقب تصفیروزين پيا. ران بازپس گرفته شده بوديمناطق اشغال شده ا

 . ش انداختيرب منطقه را به تشو عیرا در موضع قدرت قرار داد و کشورها

ل يمورد حمله اسرائ) اسرعرفاتي ین به رهبريبخش فلسطيجنبش آزاد( در لبنان یني عرب و فلسطیگراي ملیروهايام، نيدر همان ا

اسرعرفات که از يگروه .  آن افتادیحي و متحدان مسیستيونيروت به چنگ ارتش صهيقرار گرفتند و جنوب آن کشور تا حومه ب

صدام شکست خورده .  کندیانيز پادرميران و عراق نيکرد، خواست در جنگ ايافت مي عرب مساعدت دریر کشورهاي و ساصدام

ا کنفرانس . ن کمک کنندي هر دو کشور به لبنان و فلسطیروهايد، تا نيران صلح نماي 

 به مبلغ یک بسته جبران خسارت جنگيشنهاد نمود، که شامل يران پي به ای صلحز طرحين) ١٩٨٢ز ييپا( عرب در مراکش یدولتها

ران بتواند چهار سال انقالب، ي دست داده بود که ایي طالیفرصت. ج فارس بوديز خلي نفت خیارد دالر از طرف کشورهايلي م٧٠

 !ازد کشور بپردیربناي و جنگ خانمانسوز را پشت سر گذاشته، به ساختن زی داخلیزيخونر

 یت چنداني اهمیني خمیچکدام  براي هی و فرهنگی علمی، اعتالی و خدمات اجتماعی، رفاه مادی و صنعتیشرفت اقتصادياما پ

 ینکه مردم برايا!  افتاده بودی روزگار به کسوت روحانی که از قضایت جنگجو و پرخاشگر بود؛ رزمنده اياو از طفول. نداشت

 خانه و کاشانه نداشتند، یون نفر آواره جنگيلينکه دو مي داشت؟ ایتيستند، چه اهميصف بان تخم مرغ چهار ساعت در يک دوجي

 ی، برایاب بود و خزانه دولت از پول خالي نایل پزشکيه نداشت، دارو و وسايل بودند، اکثر کارخانجات مواد اوليدانشگاهها تعط

ز را يمانش همه چي خواند و در ظاهر، ای میارت و سلطه طلبزه اش او را به جسيدر باطن، غر.  نداشتیتي خود اهمیامام بخود
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د ي عقایالي استیران را براي خواست، بلکه ایران نمي ای تعالی اسالم را براینيخم . ساختیموجه م" خدمت به اسالم "یبرا

ه باتالق شش سال  گذاشت و بیشنهاد صلح، سازش و غرامت را به کناريران پيپس ا. له کرده بوديت مطلقش وسيخودش و وال

 !در سرتاسر جهان" پرچم اسالم" فتح کربال، سپس قدس و سرانجام افراشتن ی سرانجام افتاد؛ برای بیحمله ها

 راني ای به عراق و انزواین الملليمساعدت ب
 صادر کند؛ ی قطعنامه ا١٩٨٢ر تابستان ج فارس، سازمان ملل متحد را بر آن داشت تا دي خلیگر کشورهايت جنگ به ديخطر سرا

ص ين خسارت و تشخييون تعيسيک کميل ي و تشکین المللي بین به مرزهاي طرفیني، عقب نشی بر درخواست آتش بس فوریمبن

 . ران قرار نگرفتيز مورد موافقت اين قطعنامه نياما، ا .متخلف

م بغداد ي رژیت ماليج فارس به تقوي عرب خلی، دولتهازي محافظه کار نفت خیر کشورهاينگران از سقوط عراق و سپس سا

رابطه مودت ) ک بودي و بلوک شرق نزدیکه تا آن زمان به شورو(ز خواستند که با عراق ي خود نیپرداختند و از متحدان غرب

ران يکه ا(ت سي تروری حامیست کشورهايگان دولت عراق را از لير١٩٨٢لذا، در سال . ندي نمایحاتيبرقرار نموده، کمک تسل

 . دي هموار گردیي و اروپایيکاي آمری اقتصادی و قراردادهای نظامی کمک هایخارج نمود و راه برا) هنوز در راس آن قرار دارد

 بعد، ی سالهایط. ديد اسلحه از شرق و غرب گرديم بغداد مشغول خريز عرب، رژي نفت خی کشورهای و اعتباریبا کمک مال

ارد از يلي م١٠ارد از مصر، يلي م٢ا، يتاليارد از ايلي م٢ن، يارد از چيلي م۵/١ از لهستان، یزات نظاميهدالر تج ارديليک ميعراق 

 یيگرايک رهبر نگران و مدافع مليه به چهره يصدام که حاال از شکل فاتح قادس!  نمودیداريارد از فرانسه خريلي م۵۶ و یشورو

افت ي کم بهره دری بالعوض و وام هایت کمک هاياز عربستان و کودرآمده بوده، بخصوص " عجمان"عرب در برابر هجوم 

 !ديارد دالر رسيلي م١٢٠ان جنگ به حدود يش تا پايزان وامهايکرد؛ تا آنجا که م

 یشرفته ماهواره ايستم پياالت متحده با سيا. وستيل کمک کنندگان پي داشت، به خی با عراق دشمن١٩٨٢ز که تا يکا ني آمریحت

از سال .  عراق را به بغداد گوشزد کردی در خطوط دفاعی را به بغداد خبر داد و نقاط ضعف احتمالیراني ایروهايخود حرکات ن

د مهمتر از همه، با برداشتن ي به عراق فرستاد و شایيارد دالر کمک بالعوض غذايلي م۵/١ن يکا همچني، آمر١٩٨۶ تا ١٩٨٢

عراق که از نظر . کا و اروپا به صدام را هموار نمودي آمریحاتي تسلیه عراق، راه صادرات تکنولوژي علی نظامیم هايتحر

" یموج انسان" استفاده کرد، تا بتواند با روش ی کشتار جمعی به سالحهایابي دستیر برايران بود؛ از آن مسيت تنها ثلث ايجمع

 . ان مقابله کنديرانيا

 نمود ین عراق زد و سعيه متحديات پنهان و آشکار عليست به عملز دي نی اسالمی، جمهوری خارجیت هايدر مواجهه با آنهمه حما

 بلوک غرب در لبنان گسترش دهد؛ تا مگر آن دولتها یروهاي نی و حتیج فارس، عربستان سعودي خلیتا دامنه جنگ را به منابع نفت

 . را از مساعدت به عراق باز دارد

 بن بست در جبهه ها
 سواد از ی قلدر و بی هایبعث. ل شدي تبدی گروهی و همکاریر نموده، به حالت دفاع مليي صدام تغیاستهاي عراق هم سدر داخل

 با یم دفاعي عظیطرح ها.  سپرده شدی حرفه ای دفاع از کشور به ژنرال هایزي ارتش خلع شدند و برنامه ری فرماندهیسمت ها
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 ی با کردهایعراق حت. ن به اجرا درآمدين النهري بی در جلگه ها و باتالق هاین خارجي و متخصصین قابل عراقيت مهندسيريمد

 . ن خلق رابطه برقرار نموده، به آنان محل استقرار و اسلحه داديران و سازمان مجاهديا

 و یکروبي، میيايمي، شی موشکی در تمام شاخه هایم بعث دست به گسترش باورنکردني، رژیحات نظاميع تسلينه صنايدر زم

رانه ي حمله غافلگی عراق طی هسته ایيخوشبختانه، توانا.  پرداختی کشتار جمعی سالحهاید تکنولوژي زد و به خریهسته ا

نه ياما در زم!  محروم ماندی به بمب اتمیابيم جنگجو از دستيبود، و آن رژ  سالها عقب افتادهی برا١٩٨١ در سال یلي اسرائیجتها

 . ديران رسين برابر توان ايد، عراق به چنیيايمي و شیموشک

ن امر، يعراق هم با اطالع از ا. عه داردي شیتير شهر بصره بود که جمعيران در حمله به خاک عراق، تسخين هدف ايمهمتر

 توانست ین روش دفاع چند حلقه ايا. استحکام داد) ن  و توپخانهيدان ميز، ميخندق، خاکر (ین حلقه دفاعياطراف آن شهر را با چند

 آن حمله نافرجام، چند ماه بعد یدر پ.  تاب آورد و عقب زند١٩٨٢ران را در تابستان ي ایني زمیروي هفته حمالت مداوم ندو

حمله کردند که در مقابل خطوط )  شاهراه بصره به بغدادیکيزه در نزدي هویباتالق ها(ران در منطقه شمال خوزستان ي ایروهاين

 . دي نرسیي به جای عراقیمتوال

اما در سال .  پرداختیسات صنعتيران جهت قبول قطعنامه سازمان ملل، عراق به بمباران شهرها و تاسي فشار آوردن به ایبرا

ه ي علیيالجرم، صدام دست به حمالت هوا.  وارد آوردی صدام آنچنان نبود که بتواند در عزم امام خللیي هوای هنوز برتر١٩٨٣

پاران زد، که آنهم بخاطي ایسات نفتيتاس تخريبجز پاال (ی نفتیانه هاير م ب ي 

ت ين به صلح و سازش رضايرفت که طرفيد آن ميت جبهه ها در بن بست ماند؛ اميز وضعي ن١٩٨۴ سال یط. کارساز نشد) ديگرد

 . اما حوادث لبنان آن موازنه قدرت را برهم زد. دهند

ًال  ُبعد مسافت اکثر  جنگ کا شگاه آبادان که در اول

 یک رفسنجاني و کی لبنانیوگانهاگر
ت اله يز تحت نظر آي نیدفتر.  قرار داشتی اسالمی کار در برنامه جمهوری مسلمان از ابتدایگر کشورهايصدور انقالب به د

 یگروهها. دي نمای و نظامی کمک مالیبخش اسالمي آزادید، تا به جنبش هايجاد گرديا) ی هاشمیمهد(، پسرش و دامادش یمنتظر

دست به ) ١٩٨١(ن ي االصل بحریرانيره ايو در جز) ١٩٨٠در  (ین عربستان سعوديعه نشيز در منطقه شين جنبش نيمتحد با ا

 یاما در لبنان جنگ داخل. اورد ي تاب مقاومت نی مرکزیر، در مقابل سرکوب حکومت هاي زدند که به هر تقدی محدودیشورشها

 عذاب ) هایمارون(  اش یحيل و متحدان مسي آنموقع تحت اشغال اسرائیعه بود، وليت آن شيمع از جیميکه ن) ١٩٧۵از سال (زده 

 !ديت رسيران به موفقيد، حرکات اي کشیم

پرداخت، که ) حزب اله لبنان(عب از آن شکالتر منيان سازمان امل و سپس جنبش راديعيغ از شي دریت بي به حمای اسالمیجمهور

ن ياسر عرفات به مجاهدي  یني فلسطیروهاين. گشتي به دوره شاه باز می و لبنانیرانيون اي انقالبیارهمک.  داشتی روحانیرهبران

 و یمات رزميتعل) ه گذار سپاه پاسدارنيپا( گروه امل به هسته دکتر چمران ی داده بودند و شاخه نظامیکيخلق آموزش چر

 از سپاه پاسداران به جنوب لبنان یک گروه چند صد نفري١٩٨٢تان حاال به عنوان مساعدت متقابل، در تابس. حات رسانده بوديتسل

 ی اتباع خارجیري و گروگانگیني ماشینها منجمله روش بمب هايا.  حزب اله را قوام دهندیري در حال شکل گیروهايرفتند، تا ن

 . در لبنان شد) حافظ صلح (ی خارجیروهاير نيبانگيرا باب کردند، که به سرعت گر
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" یجهاد اسالم "یران، تحت عنوان ساختگيعه وابسته به اي شیکهاي در لبنان؛ چری غربیروهاي حضور و اعمال نفوذ ندر پاسخ به

ک ي، ١٩٨٣در بهار . شد) ان لبنانيحيان مسيحام(ان يان و فرانسويکائيات موفق زدند که منجر به خروج آمريدست به چند عمل

ون يک کاميز همان سال، ييدر پا.  نفر را به هالکت رساند۶٠ران ساخت و يرا وروت يکا در بي شده سفارت آمرین بمب گذاريماش

 از ی مشابهیون هاي بعد، کامیکم!  گذاشتی کشته برجا٢۴٠ را منهدم کرده، حدود یيکايان آمريحامل بمب مرکز اقامت ناو

 ی تلفات اندک بر افکار عمومیکه حت (ی غربیاس کشورهايدر مق.  کشته گرفت۶٠ هر کدام یلي و اسرائی فرانسویروهاين

ن يا. ديکا و فرانسه گردياست آنها در لبنان و خروج مفتضحانه آمري فاحش بود و باعث شکست سین تلفاتي، ا) کندی مینيسنگ

 .  خود مصمم تر ساختیستي تروریات و روشهايرا در عمل" یجهاد اسالم"، یروزيپ

عه در لبنان دست به ي شیست هاي، ترور)تيمثل کو (ی عربیرهار کشويل و ساي خود در اسرائی اسرای آزادسازیبرا

 ی زندان٧۶٠ ی منجر به آزاد١٩٨۵وه ها مؤثر افتاد و منجمله در ين شيا.  زدندیيما رباي و سپس هواپیيکاي اتباع آمریريگروگانگ

 امنش یت خانه هايبا پر شدن ظرف گرفت و ی میيکاي توانست گروگان آمری تا آنجا که میگر جهاد اسالميحاال د. ديل گردياسرائ

 ! فرستادیران مي به ای نگهداری برای را  حتیروت، تعداديدر ب

کا زنده ساخت و انعکاس مرتب ي مردم آمری سفارت تهران را برایري در لبنان، خاطره تلخ گروگانگیيکاي آمریاخبار گروگانها

خواهان که پنج سال قبل کارتر را بخاطر ضعفش در يجمهور. د نمویاسياس سيگان را دچار ي، دولت ری همگانیآن در رسانه ها

ن شهروند خود در لبنان مستاصل يک دوجي کردند، حاال در مقابل اسارت ی سفارت تهران سرزنش میري روز گروگانگ۴۴۴برابر 

قضيران ني این بار حتي ا.بودند ک، يپلماتيگر فشار دي دیاوه هيا شي یه دخالت نداشت تا بتوانند با محاصره اقتصاديز ر

کا با ي کردند اگر دولت آمری شد که ادعا میگرانيانجيچه دست ميگان بازيار، دولت رچبه نا .ه آن انجام دهندي مؤثر علیحرکت

 ران اطالعاتيانه به ايگان مخفيقبول شد که دولت ر.  زنندیعه در لبنان مهار ميست شيد، آنها هم به عامالن تروريايران کنار بيا

م و بدون يق مستقي از طرین نقل و انتقالياما چن.  و ضد تانک بفروشدیي ضد هوای و موشک های نظامیدکي، قطعات یماهواره ا

قرار شد که محموله ها را طرف  لذا،. ار پر مخاطره بوديبس) ار کنجکاو و جسور داردي بسیکه مطبوعات(کا ي خبر آن در آمریافشا

 ! ران بفرستديما به اي با هواپیليو سپس  طرف اسرائل بفروشد ي به اسرائیيکايآمر

سمًا در 

را دنبال هدف رًا دو ظ کا

ب ين معامله عجيگرفت؛ حاال در برابر موج تلفات و اسرا در لبنان، به چني کارتر خرده میگان که به سازشکارين گونه، دولت ريا

اه   ميآمر! ت دادي رضایر قانونيو غ  گروگان، دوم ٣٠بالغ بر  ی کرد که هر دو شکست خورد؛ اول آزادی 

 ید چند هزار موشک ضد تانک جهت مقابله با تانکهاي موفق به خریرانيطرف ا. ی اسالمی رابطه دوستانه با جمهوریبرقرار

 ماهواره یو نقشه ها) هاوک (یي ضد هوایستم موشکيدهها فقره س.  مقاوم بودی جی شد، که زرهشان به آرپیعراق) ٧٢–یت(د يجد

حات و يدر حکومت تهران و فروش تسل" انه رويجناح م"کسال مذاکره با ياما بعد از . ديز حاصل گردي عراق نی خطوط دفاعیا

 . انه با شکست مواجه شديات مخفي آزاد شدند و کل آن عملیيکاي، تنها سه گروگان آمریاطالعات نظام

دفتر ( آنان یرانيان ايب اله لبنان فشار آورد، حام گروگانها به حزی آزادیبرا) ی رفسنجانیبرهبر( قرارها یرانيرف اکه طيوقت

 با ین رابطه اي تندروان قبول چنیبرا.  پرداختندی به مقابله و افشاگری ممانعت نمودند و حتیاز همکار) ی منتظریجنبش ها

 ی به روزنامه ا١٩٨۶ز ييالذا اخبار ماجرا را در پ. داديانت و فروختن انقالب را مي خیر قابل قبول بود و بويل غيکا و اسرائيآمر

ن او به لرزه درآمد و اغلب مجبور به استعفا شده، يگان و معاونيکا پشت ريدر آمر! مال شد بر در لبنان نشت دادند و تمام اسرار
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)  کنترا–راني ایيرسوا(کاراگوا يون نيحات به ضد انقالبيران و فرستادن پول فروش تسلي با ایر قانونيز به اتهام ارتباط غي نیعده ا

ون به مراتب کمتر بود، اما در خفا يزيو تلويها و راد  ها بر اخبار روزنامهی آن افشاگریر ظاهريدر تهران تاث. دنديمحاکمه گرد

 ! انقالب را به لرزه انداختیچارچوب کادر رهبر

 نماز جمعه تهران، یطبه هادر خ. ق آمدي فای بر گروه منتظری کنترا، جناح رفسنجان–راني ایيدر مبارزه قدرت متعاقب رسوا

. نمود" افشا"به امت حزب اله ) نگيمک فارل (یيکايک کلنل آمري ماجرا را به عنوان عمل سرخودانه یحجت االسالم رفسنجان

خبر در مهرآباد فرود آمد و ي بیيکايک فروند جت آمرين بازگو نمود؛ که کلنل مربوطه با يشان داستان را با لبخند و مزاح چنيا

 یي اهدایک قبضه کلت کمري هم رفتند به فرودگاه و آنجا، کلنل ی رفسنجانیآقا.  نمودی اسالمی مالقات با مقامات جمهوریتقاضا

 کلنل را روانه ی هم کلت را قبول کردند ولی رفسنجانیآقا. م داشتيشان تسلي به ایه دوستيک بعنوان هديک جعبه کيگان و ير

بريبازگشت نمودند؛ ک اه رًا  . ار مخوف تر و کمتر بامزه بوديت ماجرا بسيمتاسفانه واقع! ل فرمودنديادران سپاه م    ظ هم را ک

رًا  ظ

اول آنکه امام از تمام .  را گرفتیل طرف رفسنجاني به دو دلینيت بردند، که خمي هر دو نزد امام شکای و منتظریرفسنجان

ار يدوم، رابطه بس. کرديش در جنگ طلب ميروزي پی را برایحات و اطالعات ماهواره ايانات مطلع بود و مصرانه آن تسليجر

 مسلح را داشت و هم در مجتمع جماران سکونت داشته، با یروهاي در نی رهبریندگي بود؛ که هم نمایني با خمیکتر رفسنجانينزد

عظم نفوذ ن، اي داد و پس از ترور پسرش توسط مجاهدی در قم درس میت اله منتظرياس، آيدر ق. داشتيامام ارتباط روزمره م

 یمهد (ی گروه منتظریاتي امکان داد تا رهبر عملیت امام به جناح رفسنجانيحما.  از دست داده بودیتي امنیروهايخود را در ن

 ربودن و خفه یعني یميقد" جرم"ک ي به ی هاشمیر شکنجه، مهديز. ر سازندي فعال خانواده او را دستگیگر اعضايو د) یهاشم

ه يت بقيعزم و شخص. دي نمود واعدام گردیونيزيام و محافظه کار اصفهان در زمان شاه، اعتراف تلوون بني از روحانیکيکردن 

 .  محبوس شدندی اعدام  و دسته ایاهچالها شکستند و بعضي را هم در سیاران منتظريل و يفام

 تند و ی درد و رنج، نامه هاسپس از فرط. افتادي از آن سرکوب مرگبار به شخص امام معترض شد، که مؤثر نیت اله منتظريآ

م ي رژیرا به مراتب بدتر از شاه دانسته، امام را متهم به برقراري نوشت و حکومت و ساواک ویني خطاب به خمیسرگشاده ا

ه خلع نموده، يت فقيابت والي را از نیت اله منتظرين البته به رهبر گران آمد و آيا! وحشت و مرگ، بنام انقالب و اسالم نمود

ا.  ساختیم به حبس ابد خانگمحکو ز ي نی اسالمی در حزب جمهوری و رفسنجانی به دو جناح خامنه این جدال حتياه دامنه

 .  نمود١٩٨٧رخنه کرد و آنان را مجبور به انحالل حزب در سال 

 ديد با امکانات جديحمالت جد
) هاوک (یي مدرن ضد هوایستم هايس. دي بهبود بخشیران را به نحو قابل مالحظه اي ای، امکانات جنگیيکايحات آمريد تسليخر

 یتانکها) تاو( ضد تانک یموشک ها.  محافظت نمودندی عراقی جتهایي را در برابر حمالت هوایديع کلي بزرگ و صنایشهرها

ن گونه، بن بست يا. ع عراق را آشکار نمود نقاط ضعف خطوط دفایق ماهواره اي دقیر ساختند؛ و نقشه هايب پذيد صدام را آسيجد

 .  فاو و بصره اقدام کردیاتي در منطقه عملیديران به حمالت گسترده جدي سه ساله در جبهه ها شکسته شد و ایو سکون نسب

 ره فاوي عراق در شبه جزین نقطه دفاعيف تري بر ضعیات گسترده و متمرکزي دست به عملیراني ایروهاي، ن١٩٨۶در زمستان 

ره و محور بصره به ي آنها به شمال شبه جزیر نمود و خطوط دفاعي را غافلگین عراقي، مدافعیراني ایروهايع نيشرفت سريپ. زدند
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 ی قوای را بر دهانه اروند رود مسجل نموده، حتی اسالمین، سلطه سپاه جمهوري آفری شادیروزين پيا. ام القصر عقب نشست

تيران را مستقيا  در ی حاال شهر بصره را از جنوب، شرق و شمال شرقینيسپاه خم! ت نشانديررس خاک کوي 

 . محاصره داشت

و  مًا در مجاورت

بًا 

ًال   کا

ن امکانات ي، پاسدار و سرباز را آماده کرد و بهتریجي صدها هزار بسی اسالمیر بصره، جمهوري تسخین ماه برايبه مدت چند

 جسورانه از دو خط ی با مانوریراني ایروهاي، ن١٩٨٧ن سال در اوا.  خود را عازم آن جبهه نمودیحات زرهي و تسلیکيلجست

 چهار هفته، حمله و ضد یسپس برا.  پاسخ دادیي و هوایيايمي امان شی عراق در شرق بصره گذشتند، اما صدام با حمله بیدفاع

ش هر روز چند صد بار يهامايدان فرستاد و هواپيش را به مي گارد جمهورین واحدهايعراق بهتر.  درگرفتیحمله مداوم و خونبار

 متسحکم عراق زدند و با یج را به خطوط دفاعي بسیروهايز موج بعد از موج، نيان نيرانيا. ران را بمباران نمودنديمواضع ا

 ی مدرن روسی، تانکهایاما باران مرگبار توپخانه عراق. دنديدرس شهر رسي به فاصله دی، حتیشکستن پنج خط از شش خط دفاع

صدها هزار . ه را عقب نشاندي را هالک نمود؛ و ضد حمله عراق بقیراني از سربازان ایميني تقریي اروپایيايميش یو سالح ها

 . دي در کار جنگ حاصل آیشي حاصل کشته شدند، بدون آنکه گشایات بين عملي ای طی و عراقیرانيجوان ا

ران دانستند ياول آنکه مردم ا. ر مهم بر موازنه جنگ داشتيتاث فاو و بصره، سه یار و کشتار چند صد هزار نفرياما نبرد تمام ع

امام .  را از ادامه جنگ بازنخواهد داشتینيم خميچکدام رژي حاصل، هی خونبار و بیکه نه بن بست در جبهه ها و نه نبردها

 کشور در راهش یام ابنادند و حاضر به فدا کردن خود و تمي پرستیروان معتقدش هم او را مثل بت ميخواست؛ و پي میروزيپ

پاسداران معتقد . بان را نداشتنديقت، افتادن از چشم رهبر و سقوط در برابر رقيز جرات ابراز حقي با شعورتر نیآخوندها! بودند

. کرديمد و تکرار يي آنان را تایوانه هم گفته هايد دادند؛ و اماميدر جبهه ها م) دي سفیسوار بر اسب(حاال خبر از مشاهده امام زمان 

 شود، و یل شده بود؛ که قرار بود مقدمه ساز ظهور حضرت مهدي تبدیدتي عقیجنگ از حالت دفاع مقدس هفت سال قبل به جهاد

ران از آن يالجرم، عامه مردم ا!  برساندیت جهاني از آتش و خون به حاکمیيايان درين شده را در مي معتقدان دستچیامام و معدود

که، يبنحو. افتي پوچ به جان آمدند و رغبت به جبهه رفتن و داوطلب شهادت شدن، بشدت کاهش یون و آن دعاي خونیشکست ها

ک ي شش ماهه و یان و کارمندان دولت را به اجبار مامور خدمت دوره هايد تا دانش آموزان، دانشجوي مجبور گردیحکومت اسالم

 . دن پر گردي کشتگان، اسرا و معلولی خالیساله در جبهه کند؛ تا جا

 ین هايخ نشيت، عربستان و شيکو. ار و فعال شدنديران هشيه خطر عاجل حمالت ايکا علي منطقه و آمرینکه، کشورهايدوم اثر ا

 یيکا هم که از رسوايآمر.  را آرام نکرده و سپاهش را لجام نزده بودیني سه سال بن بست و سکون جبهه ها خمیدند که حتيج ديخل

ناامیرانيا" انه روانيم" داشت؛ از گروه یقي عمی کنترا زخمها–رانيا  ی نمودن ضربه هاید و عزم خود را به تالفيد گرديم

 . ، جزم نمودیريلبنان و گروگانگ

ل صلح يران قادر به تحمي در برابر ایر آنکه، دولت و ملت عراق مطمئن شدند که  با روش دفاعين تاثيد مهمترين و شايسوم

ران پاتک زند و کار نبرد يبه ا) یيايمي شیمنجمله سالحها(له ممکن يش عراق عزم جزم ساخت تا با هر وساز آن پس، ارت. باشدينم

 . کسره سازديرا 
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 صلح" جام زهر"، پاتک عراق و یجنگ نفت
که حاال عددشان به (دام  مدرن صی جنگیجتها. ران بوديسات صدور نفت اي ساختن تاسین ضد حمله عراق در جهت متالشياول

ران ي ایب رسانده، صادرات نفتي آسیريسر خارک و ي جزای نفتیانه هاي به پاینبار موفق شدند تا حتيا) ديرسي فروند م۵٠٠حدود 

شد؛ در مواجهه، يه و عربستان صادر ميق ترکي از طرینيرزمي زیاز آنجا که نفت عراق با خط لوله ها!  کننديرا تقر

 ی فروند جت جنگ۵٠اما چون تنها حدود .  عراق گرفتیان مالي حامیسات و نفتکش هايه تاسيم به حمله علي تصمیاسالم یجمهور

 . شدیيذاي آن حمالت ای برایياي و دری موشکیوه هاي داشت، سپاه پاسداران داوطلب استفاده از شیاتيت عمليران هنوز قابليا

بًا نصف

با وجود ُرد کم، 

جًا 

مقصد  غفلتًا به هم

و  شده ج خ کنترل ًال از ران کا

کرم ( آنها ین بودند و موشک هاي سنگی ضد تانک و مسلسل هایرنجک اندازها تندرو سپاه، مسلح به نای سبک ولیق هايقا

م) نيشم ساخت چيابر ن اقدام ي سپاه همچنیروهاين. ره فاو هدف قرار دهديت را از شبه جزي توانست سواحل کویب

ر تمام حمل و نقل يتوانست مسي مید؛ که بزودن گذار نمودني میهايشم در تنگه هرمز و استقرار کشتي کرم ابریت هايز سايبه تجه

ت که قادر به دفاع از ين کوچک کويخ نشيش.  را هدف قرار دهدیدرصد حجم صادرات جهان٣٠ یعنيج فارس، ينفت خام از خل

  را به عهدهیتي کویفه حفاظت از تانکرهايکا وظي آمریياي دریروي نیبزود! کا رو آورديخود نبود، به دو قدرت روس و آمر

 . ران شدير جنگ با ايدرگيگرفت و آن کشور تدر

ات محدود يز نکند، بلکه با عمليکا پرهي آمریياي دریرويم گرفت تا از مواجهه با ني تصمی اسالمیبا توجه به تجربه لبنان، جمهور

 و سپاه پاسداران در نظر خته بوديروت گري کشته از ب٣٠٠گان بعد از حدود يدولت ر. دي مرگبار، عرصه را بر آنها تنگ نمایول

 .داشت آن تجربه را تکرار کند

ای عراقیان، جتهاين ميدر ا  را نابود و یيکايک رزمناو آمري دو موشک، یک اشتباهيران خدمت کردند و با شلي   

 یر قابل چشم پوشي منطقه غکيج فارس را يکا خلياما برخالف لبنان، دولت زخم خورده آمر.  را به قتل رساندندی ناو۴٠حدود 

 .  جهان آماده گشتی از منابع نفتیميت ني دفاع از امنیاعالم نمود و برا

در پاسخ، پاسداران اقدام به .  را آغاز کردندیتي نفتکش کوی های از کشتیات حفاظتيکا عملي آمری جنگی، ناوها١٩٨٧در تابستان 

ت را با ي فاو، بندر کویگاه موشکين از پايسپاه همچن. ب رساندي آسیتيک تانکر کوي در تنگه هرمز نمودند که به ین گذاريم

 در یيکاي آمریروهاين. ديشم مورد حمله قرار داد که موجب خسارت و وحشت مردم آن کشور کوچک گردي کرم ابریموشکها

را روانه ) یزري لی هاد شب و موشکيمجهز به د( مدرن کم صدا یکوپترهايژه خود و هليات وي عملیبرابر آن چالش، واحدها

 را بدام یراني این گذاري میک  کشتيافته، يت خود دست ين موفقي به اولیيکاي آمریروهاي، ن١٩٨٧ز ييدر اوان پا. مقابله ساختند

 را متقاعد ساخت که یي اروپایر، تمام کشورهايان اسي مصادره شده و مصاحبه  با ناوین هاي میونيزيانعکاس گسترده تلو. انداختند

ميا ار    یلذا، بزود! ج فارس، منطقه را به آتش بکشدي خواهد با گسترش جنگ در تمام محدوده خلیم  

 .ر شدنديج فارس سرازيز به منطقه خلي ناتو نیگر اعضاي دیناوگانها

 ی گزارشینيبه خم) تصب کل قوافرمانده من (یس جمهور خامنه ايز بود که رئي اسف انگی، وضع جنگ بقدر١٩٨٨در آغاز سال 

 عراق  و تمرکز یيايمي و شی مدرن موشکیهايينده توانايد داوطلبان اعزام به جبهه، رشد فزايرامون کمبود شديوس کننده داد و پيما

رد و يا بپذ سازمان ملل ریران قطعنامه هايشنهاد کرد که اي پیان، خامنه ايدر پا. ج، اعالم خطر نموديکا در خلي آمریياي دریروين

ن اطالعات و نظرات را کنار گذاشته، ي اینياما خم. حاال که هنوز دست باال را در جبهه ها دارد، حاضر به مذاکره صلح شود
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متعاقب آن، امام . دهديح ميو ملت مسلمان شهادت را بر آن ننگ ترج"  نداردین اسالم و کفر معنيصلح ب"د کرد که؛ يتاک

آنها که از جنگ خسته شده اند، بهتر است " نمود و اضافه کرد؛ یونيزي تلوین شرح سخنرانيکنندگان به همداري دیخطاب به جمع

س مجلس ي آن سمت را به رئیني مسلح استعفا داد و خمیروهاي کل نی از مقام فرماندهیچند روز بعد، خامنه ا". کنار روند

 .سپرد) یرفسنجان(

مجددًا 

هم   داشتند، بلکه ُردشان

ًال باعث سقوط ر ع ک نمود، که

بًا ده برابر 

ًال استوار  ران کا

 و یني چیق تکنولوژي که از تلفید عراقي جدیاسکادها! ران را آغاز نمودي ایشهرهاه ي علی، صدام حمله موشک١٩٨٨در بهار 

بسیراني ایک در مقابل واحدهاي ده بر ی حاصل شده بودند، نه تنها از نظر تعداد برتریياروپا ار فراتر يب 

 فروند به ٢٠٠(ران ي ایصد موشک به شهرهايالغ بر س سه ماه بیک، عراق طي و تکنولوژیبا استفاده از آن تفوق عدد. بود

وحيشل) تهران م  یت هاي و رکود فعالیه اي به مناطق حاشی، فرار دسته جمعیت شهريه جمعي 

 صد چندان دفاع رايز وحشت مردم بي نیيايمي شی بر احتمال استفاده صدام از کالهک هایعات مبنيشا. دي گردیدي و تولیاقتصاد

 داشت، شروع به یاتيران توان عملياي فرانسه تقری هاین فن آوريد آخريز که حاال با خري عراق نیي هوایروين! نمود

 یروگاه برق و کارخانجات مهمات سازيشگاه نفت، نين صورت، چند پااليبد.  کردی و نظامی اقتصادیه هدفهايحمالت کوبنده عل

 . ديد گردي تشدی جنگیدهادند و کمبويب ديآس

شدي عراق بر ایيايميتفوق ش همدر جبهه ها   یيايمي ساده شید جنگ افزارهايز اقدام به تولياگر چه سپاه ن. م

از گ( ی عراق حاال شامل انواع مواد پوستیيايميبعالوه، زرادخانه ش. ن بودييت آن پايفير و کيزان ذخاينموده بود، اما م) یتنفس(

در برابر حمالت عراق .  ساختیار دشوار مي را بسیراني سربازان ای شد، که کار حفاظت فردیز مين) نيسار(و اعصاب ) خردل

 ی ضد سم عصبی کامل ضد نفوذ و آمپولهای مدرن، بلکه به لباسهای تنفسیران نه تنها به ماسک هاي، سپاه ایيايمي شیبا مخلوط ها

ش يره فاو به آزمايد را در شبه جزي جدیين توانايدر اواسط بهار، صدام ا. اب بودنديار کميبساز داشت، که در خطوط جبهه ين

 !گذاشت

 یيايميه شيبمباران اول.  را تار و مار سازدیراني ایروهاي تمام نی دو روز ضد حمله در فاو، ارتش عراق توانست به سادگیط

ران نفوذ کنند و با مانور ياق اجازه داد تا به سرعت به عمق خطوط ا عری زرهی کرد و به واحدهایاده نظام را خنثيت پيفعال

د، اما يچي در جهان پیيايميع شياخبار آن فجا. ر سازنديا اسي را محاصره نموده، منهدم یرانيزات اي از نفرات و تجهیري، کثیچرخش

. ديق گردي تکرار مکرر آن روش موفق تشویم براآنچنان بود که صدا" یدتي عقیوانه جنگيد "انيراني ا به حالی تفاوتیمتاسفانه، ب

اچه يدر( در شمال بصره یرانيه نفرات اي را علی زره–یيايميک شي همان تاکتی عراقیروهايه بهار و آغاز تابستان، نيپس در بق

سربازان را وادار ران را شکسته، ير مجنون و محور دهلران بکار بردند و پنج بار کمر ارتش و سپاه اي، منطقه مهران، جزا)یماه

 صدام افتاد و دهها هزار یروهايران هم دست نخورده به چنگ ني ایزات زرهياعظم تجه. ا اسارت و مرگ نمودندي نظم یبه فرار ب

 ی بعثیروهاي تصرف شده از شش سال قبل بازپس گرفته شد، بلکه نی عراقینه تنها تمام اراض. ر شدنديا اسيان کشته يرانينفر از ا

دند و ي گردیشروي، مشغول پیزه و سوسنگرد بدون مواجهه با مقاومتي هویران شدند و در محورهاي وارد خاک ایت براحیحت

ز در کردستان و کرمانشاهان اقدام ين) ن خلقيمجاهد( صدام یراني متحدان کم تعداد ایحت! دندي اهواز رسیلومتري به پنجاه کیبزود

 .  کردندیات نفوذيبه عمل
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ج ي نفت در خلیاتي سپاه را مصمم ساخت تا به شاهرگ حیروهاي، نی و پول عربی غربیبه کمک جنگ افزارها صدام یهايروزيپ

 موشک انداز سپاه یق هاين، قايبنابرا. ندي ارتش مقتدر عراق ممانعت نمایشرفت نظاميم از پير مستقيفارس ضربه زنند و بطور غ

ا ي ایياي دریروي نیو ناوگان جنگ جه مانند وضع ياما نت.  رفتندیيکاي آمری با ناوهایياروي عرب و روینفتکش هاا  ش

 و یکوپتريات مدرن هلي سپاه حمله ور شدند و با عملیق هايران و قاي ای به ناوهایيکاي برتر آمریروهاين! ز بوديجبهه ها فاجعه آم

شم ي کرم ابری سپس به مواضع موشکیيکايوشک انداز آمر می هایکشت. ران را منهدم ساختندي ایيايدري، تقریموشک

متاسفانه، ! ديج فارس نابود گرديران در خلي ایاتي عملیت هاي کوتاه، تمام قابلیدر مدت.  را نابود نمودندیز تک زدند و جملگيسپاه ن

ا یراني ایق هاي با قایري درگیکا طي آمریک ناو جنگي ک نمود که باعث مرگ ير شلي اراني ایک پرواز مسافربرياش

 . ديگناه گردي مسافر  و خدمه ب٣٠٠ب به يقر

ر ک متفقًا به ن ر

بًا تمام توان 

هًا به تب  ،

حدود عًا جم و  شدند جوانان دو کشور کشته ون نفر از

خ  بًا با

 او یيپاسداران فدا. دي کشیار آه مي اختیرفت و بي هدف راه می جماران بی در راهروهایني کمرشکن، خمیمتعاقب آن شکست ها

م را باور نداشتند و در آتش خشم و انتقام زدهي ربودند، سقوط امام سیگر ميکدي تبرک از یهم که آب ته مانده آفتابه اش را برا

 حمل سرباز و بار نداشت، یون براي اتوبوس و کامیارتش حت.  نمانده بودی جنگ و مقابله باقی برایله ايگر وسياما د. سوختنديم

 ١٩٨٠ه سال يس توانستند تمام خوزستان را تصرف کنند و نقشه قادی ها می خواستند، حاال عراقیاگر م! چه رسد به تانک و توپ

 جز قبول قطعنامه و یر و مغرور چاره اي پی، آن جنگجوین فضاحت کامليدر برابر امکان چن.  کامل برسانندیرا به اجرا

 .ده بودين خود رسين سال خوني به آخریني، دهه دهشتناک خم١٩٨٨مه تابستان سال يدر ن! صلح نداشت" جام زهر"دن يسرکش

 مردم یرحمي و بیگريان وحشيدند، جز آنکه در چشم جهاني نرسیچکدام به ثمري عراق هران ويان هشت سال جنگ، ايبا پا

ستم ين جنگ قرن بي ترین طوالنير مرگبار ايتصاو.  موهن گذاشته شدیشي هشت سال به نمایبرا) ی و سامیارسفاز (انه يخاورم

گان ي به جان مردم خود و همسایتيچ اهمي که هیيها آنها را از کشوریان نقش بست؛ تا احساس ترحم و محبت انسانيبر حافظه جهان

و  يليک ميب به يقر.  دهند، سلب کندیش خود نميهم ک م ارد دالر يلي م۴٠٠   

اکي تقریت مرزين شهر پر جمعيد و چنديران نابود گرديع و ارتش اياعظم صنا! خسارت به اقتصاد دو طرف وارد آمد  

ارد يلي م١٢٠م بازپرداخت ي آن کشور حاال با مشکل عظی عراق به مراتب کمتر بود، ولیساتي و تاسیصدمات شهر. کسان شدندي

ه ي رویش عرضه بيمت نفت خام بخاطر افزايبعالوه، سقوط ق. ديج روبرو گردي خلین هايخ نشيت، عربستان و شيدالر وام به کو

عالوه بر همه آن مشکالت و ! ک شبه نصف نموديج فارس را ي خلی تمام کشورهای شده، درآمد ارزران و عراق مفلوکيتوسط ا

 .  مبتال به سرطان بودیني خمین برايافتن جانشي و یاسي سیابير معضل جهت يها، تهران درگيخراب

 تحالردو حکم قتل قبل از ا
 ین مرجعي جانشیني، خم)یات ساواک اسالميبخاطر پرخاش و اعتراض به جنا(ه ي فقی ولابتي از مقام نیبعد از سقوط منتظر

در .  کردندی نظام انطباق نمی و حکومتیاسيا با روش سيه را قبول نداشتند و يت فقيا از اصل واليگر يمراجع طراز اول د. نداشت

. کتر بودندياز همه به امام نزد) ی و رفسنجانیخامنه ا(م ، دو نفر حجت االسالیاسيون سيان روحاني و در مین سطوح دولتيباالتر

 را ی بر آن قرار گرفت که قانون اساسیني خمیلذا، را.  داشتیا دوستي و دنید بود و هم کمتر شهرت مال پرستّي هم سیخامنه ا

ر هم امام اعالم يين تغيه ايجدر تو. ندي نمای رهبر–یاسيشتر سي و بی مرجع–یه را کمتر مذهبي فقی ولیط اصلير دهند و شراييتغ

د، اگر چه از لحاظ يت از دستورات رهبر جدين تابعين اسالم هم واجبتر و مهمتر است؛ بنابراي فرامیاز اجرا" حفظ نظام"نمود که 
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! تط اسي جامع الشراید مراجع صاحب رساله و حتي قم و نجف باشد، بر مردم واجبتر از تقلین تر از علمايياجتهاد ممکن است پا

 در ی رفسنجانیس جمهور افزودند و آن مقام برايازات رئي را حذف کردند و بر امتیريز، مقام نخست وزي حفظ تعادل قدرت نیبرا

ران بعد از ي ای و خارجیاست داخلي سیريد، اما امام همچنان نگران جهت گي حل گردینيب، مسئله جانشين ترتيبد. نظر گرفته شد

 . وفاتش بود

ن پنهان و ين حال از مخالفياموزد و در عينان خود بين را به جانشيوه برخورد با مخالفي، شی عملیرفت با مثالم گي تصمینيخم

 یاسيان سي از تمام زندانیفهرست) سربازان گمنام امام زمان (زندانبانانش پس امام حکم دادند که جالدان و. آشکار هم زهر چشم کشد

 یمان در هر زندان مامور شدند و قرار گشت که حتيسه نفر از دژخ. نديه نمايان بود، ته در مورد توبه آنین شبهه ايکه کوچکتر

 در آن فهرست قرار ی جوان زندان۵٠٠٠ يالجرم، تقر.  باشدیر مشکوک کافيت هر اسي محکومیز براي نی منفیک راي

 دادند که بخاطر داشتن یل مي مخالف را تشکیا گروههی حبس بودند، هواداران خرده پا١٩٨١نها که اغلب از سال يا! گرفتند

 وقت بود که طعم یلير مسلح سازمانها خيا غي فعال مسلح ی به دام افتاده بودند؛ وگرنه تمام اعضایا خواندن روزنامه اي یکتاب

، یت مخالفين فعالي سال حبس بخاطر داشتن کوچکتر٢٠ا ي ١٠افت يها، دريريدر اوج آن درگ! ده بودنديشکنجه و مرگ را چش

 کرد؛ پس دستور به قتل تمام آن ی می تالفید بنحويبا" جام زهر"ده از شکست و تلخکام از ي زخم دینياما خم. ار معمول بوديبس

 معترض شدند، ی را هم بدرد آورد و جمعی حکومتی دل آخوندهای آنچنان مخوف بود که حتین فرمان کشتار جمعيا! ران دادياس

با " سربازان امام زمان"زگان باکره بود؛ که ي به قتل دوشیت اله منتظريهمه غمناکتر داستان اعتراض آاز . دي نرسیيکه به جا

 ! ز حل نمودندي را نیرباران، آن مشکل شرعي قبل از تی و انجام تجاوزیغه ايخواندن ص

بًا تمام

ر قابل گذشت يم تا ابد غي قساوت آن دژخنين آخريه نمود، اي توجیالي خیليا دلي ی واهی را بتوان به گونه اینيات خمياگر تمام جنا

زش يجان و کردستان، خيام آذرباي ساله اش، در برابر ق٣٧در تمام دوره حکومت " یيکايخائن آمر"د که شاه ييتصور بفرما. است

اهرات  و مجاهد و مقابله با تظیي فدایکهاي خرداد، سرکوب چر١۵ام يشان، نبرد با مصدق، سرکوب قيها و سازمان نظاميتوده ا

ک روز يب امام زمان، در يعه و نايحاال امام امت، گل سرسبد فقاهت ش!  نفر شده بود۵٠٠٠دوره انقالب، مرتکب قتل کمتر از 

 .  نمودی را صادر میاسي سی نفر زندان۵٠٠٠حکم قتل 

ت يکنند و به حقانيکه به آنچه مينکسا! ن و آغا محمدخان قاجاريتلر و استالي است؟ فقط امثال هیتين جناي قادر به چنیديچه موجود پل

 دشمنان بوده اند و ی قربانی که خود زمانیگروه. ندي نمایه مي را توجیر انسانيق، هر رفتار غيمان کامل دارند و از آن طريخود ا

تلر از عمق ي ه.ابندي یمارشان ميام بخش روح بيه ، الت گذشتی شستن ظلم های را برایدن به قدرت، انتقام از هر مخالفيحاال با رس

اهخوار بود و يکه گيبا وجود.  زده برخاست تا به ملت مضطرب وعده انتقام از دشمنان قوم ژرمن دهدیبت آلمان قحطيرنج و مص

ان سرکوب استبداد و ين و مائو هم ابتدا قربانياستال.  درنگ نکردی آدمسوزیوانات واهمه داشت، در برپا داشتن کوره هاياز آزار ح

  ده ساله از آغامحمدخانیچه کس. ه نمودنديه توجي اولیات صدبار بدتر خود را با آن ظلم هاي بودند که سپس تمام جنایه داريسرما

 ینه تمام دشمنان را به دل گرفت و در پناه شرع خواهي، کیده تر؟ به گناه آن درد و رنج کودکيو اخته گشته مظلوم تر و ستم د

 . ن اعمال زدي تریطاني، دست به شیظاهر

 بود که تمام ین فرشته دربار الهيس مقربتريابل.  مشابه داردیز روندي و اسالم نیحي، مسی موسویانت هايطان در دياسطوره ش

ن يرش چنيطان از پذيش. کرنش کند) انسان(ده اش ين آفريدتري خواست تا به جدیحاال خدا از او م.  گذراندیعمر را به عبادت حق م

Copy Right ©  2008: Arash Monzavi-Kia, Toronto, Canada                                                     
arash-monzavi-kia@hotmail.com                                                                                                                                                            Page 184 
 



 اي کی                                                               آرش منزود تا جمارانيان از تخت جمشيراني مختصر داستان ا–نامه يفارس
 

 پرستش ی حق، از لذت جوار ملکوتش و صفایچيپس بخاطر سرپ!  و تنوعات، کراهت داشتید رنگف و مملو از چنيموجود ضع

ر انسان شد تا که او را در نظر خالقش عذاب دهد و خوار يبانگين ظلم گران، گرياو هم از آن پس به مجازات ا. ديد گرديذاتش، تبع

ز احکام مطلق خود ي اعمال قهرآمیدر پ! متنوع را ندارند مختلف و یطان صفت هم تحمل خدمت به انسانهايحاکمان ش. بدارد

 .  دهندی خود، شکنجه و عذاب مین عقده ها و صدمات رواني تسکی را برایند و هر مخالفيآيبرم

 هزار ساله یدتي دانست که تصورات و خرافات عقیم.  خارج بودیاي نگران ارتباط مجدد با دنیني هم خمیاست خارجينه سيدر زم

 ی و تماس با ناپاکان غربیکيعه را از نزدي ساخته شود تا امت شیالزم بود سد.  با علم و دانش غرب را نداردیياروي رواش توان

مه ي نیبچه ها( از آثارش یکي زاده و مسلمان بود که یس هندي رمان نویرشد! ن بهانه شدي هم بهتریه سلمان رشديقض. مانع باشد

 پاکستان بلوا یدر مدارس مذهب) یطانيات شيآ(دش يافت داشته بود؛ اما کتاب جديسال را هم درزه کتاب يسال قبل در تهران جا) شب

 رفت و ید ده هزار جلدش هم فروش نمي خود شای نداشت، بخودی چندان جاذبه این کتاب که از لحاظ ادبيا. و اعتراض انداخت

 ی داشت؛ طالبان پاکستانی مشکوکی چون اشارات مذهبیول.  گشتی غرب، غرق و فراموش میلي تخیل بازار کتابهاي در سیبزود

س است، ي زاده که تبعه انگلی مذهب هندیک نفر سنيت يوضع. ديس هم کشي با پلیريرا بر سر جنگ انداخته، تظاهراتشان به درگ

و تمام عامالن چاپ و پخش  یتاب حکم قتل رشدش به دنبال بهانه بود و با ینيران ندارد؛ اما خميعه در ايون شي به روحانیالبته ربط

جهان غرب . ز کشتندي را نیزه گذاشتند و عده اي سرشان جای برایروان امام هم حتيپ! آن کتاب در سرتاسر جهان را صادر نمود

 یتمام دولتها! ن نمود؟ييزه تعي جایسنده اي سر نویتوان برايستم، مي قرن بین سالهايمات و مبهوت گشت که چگونه در آخر

 .  حاصل شدیني خمین گونه منظور اصليم ابراز انزجار و قطع رابطه کردند و ا هیياروپا

 خون آلود یريران را در مسي او مردم ایک دهه، رهبري یبرا.  سرطان درگذشتیماري سرانجام به بیني، خم١٩٨٩آخر بهار 

 ی و روحی زور و سرکوب جسمیه هايا که او برجا گذاشت هم، بر پیحکومت. مار نمودي و روانشان را بیکشاند، تنشان را زخم

ر و جوان وارد آورده، موجب ي را بر پیر قابل باوري غی و فرهنگیغات مداوم حزب اله سالهاست که فشار عصبيتبل. استوار بود

ت آراء مردم، بلکه از راه يق اکثريگر نه از طري دی اسالمی جمهوریقدرت واقع. ان شده استيرانيک نسل از اي یشيروان پر

 یق حمله به هر صداي قرن قبل، حزب اله از طریست هايست ها و کمونيمانند فاش.  گرددین ميل دو عامل زور و دروغ تاميحمت

 یاسي و خطوط سین و مذهب، اصول اعتقاديسپس شبانه روز به بهانه د.  سازدیر را سد مييد به انتقاد و تغي، امکان و امیمخالف

ران هنوز تا ي حاکم بر ایستين، خشونت فاشيت حکومت و سرکوب مخالفي با وجود تثبیحت! دي نمایق ميخود را به ذهن مردم تزر

ن ند فاصله   ی ترور و ارعاب را از مخفیروهاي است تا نی کافین اعتراض اجتماعيکوچکتر.  نداردیآرام جامع

 .  گناه اندازدیرون کشد و به جان مردم بيد خود بي پلیگاهها

ا چ ه،  سطح ظاهرًا 

 سمي با سقوط کمونیرات جهانييتغ
 ین بعد از مرگ مائو و شوروين دچار بحران شدند؛ چيه و چي روسیعنيست ي، هر دو قدرت بزرگ کمون١٩٨٠دهه  مه دوميدر ن

کشور را در ن يک دوجي که ی شوروی ماند، اما امپراطوریکپارچه باقي یمين با اقلين تفاوت که چيبا ا. متعاقب فوت برژنف

 .اسارت داشت، سقوط نمود

حاکمان .  مبدل گرددی توانست به حالت انقالبی بود که میين، تظاهرات گسترده دانشجوي در چ١٩٨٠ یجرقه تحوالت سالها

 دانستند که در برابر جنبش یست که بعد از مائو کشور را از حالت بسته و سرکوب دائم خارج ساخته بودند، حاال نميکمون
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جاد شده با غرب گردد و ي روابط تازه ایرگي توانست موجب تیخشونت و کشتار م.  چگونه عکس العمل نشان دهند یيدانشجو

ر ين مسيلذا، دولت چ.  مائو را متوقف سازدیهاي خرابیوس و منحرف ساخته، روند بازسازيز ماي را نی داخلی مترقیروهاين

ا مجروح شدند، اما يان شکسته شد و صدها تن کشته ي تظاهرات و تحصن دانشجو. منظم اما با حداقل تلفات را انتخاب نمودیسرکوب

ش يست هم از مقام خوي حزب کمونی از رؤسایتعداد. دندي محکوم گردی طوالنیر و به حبس هاي دستگیتنها عده انگشت شمار

 را یشرفت مادي و پی فردیهايزادد، اما حزب حاکم راه آين کند گرديک در چي و دمکراتیاسير اصالحات سيمس. سرنگون گشتند

ک ي غرب قرار داد، اما انتظام آن اجتماع یايم دني حدود پنج سال مورد غضب و تحرین را براين روش اگر چه چيا. باز نمود

ن به يست، چي و حذف گام به گام نقش حزب کمونیجي  تدریشرفتهاياز آن پس، با تحوالت و پ. ر را حفظ نمودي و فقیارد نفريليم

 جوان یروهايد نيع جديافته و صناي بشدت رواج ی خارجیه گذاريسرما.  درآمده استی و نظامیک قدرت مدرن اقتصاديورت ص

 . د انداخته استيرا براه کسب و کار، تجارت و تول

ت از حکومت ي حمای برا١٩٨٠متعاقب اشغال آن کشور در . ، شکست مفتضحانه در افغانستان بودیآغازگر سقوط شورو

ب به ي قریکا هم طيدولت آمر.  افتادیکي چری روسها به دام نبردین جنگيده بود؛ ماشين به قدرت رسي خونیيست که با کودتاينکمو

ن جنگ افزار سبک مجهز ي در پاکستان نمود و آنان را به مدرنتری پناهندگان افغانیزات عازم اردوگاههايده سال، پول و تجه

گر به عنوان حفظ ي دیک دسته به نام حفظ اسالم و گروهي دارند، ی و سلحشوریي جنگجویخيافغانها هم که سابقه تار. ساخت

تنام روسها شد و يافغانستان مبدل به و. ختندير" جنگ سرد"ن نبرد يسم، آلت دست دو ابرقدرت شدند و خون خود را در آخرياليسوس

 را ی شرقی دربند اروپاید ملتهايف و امي را ضعی شوروه مردمين مقاومت جسورانه ، روحيا. هزار نفرشان کشته شدند ۵٠حدود 

 تمام کشور را در بر ی گسترده دست زدند که بزودی لهستان به اعتصابی سازیپس کارگران کشت.  استقالل شعله ور ساختیبرا

 اصالحات ده وي قدرت گرفتند و ابراز عق)گورباچف( یست، منجمله خود شوروي اصالح طلب در احزاب کمونیروهاين. گرفت

 ید و دولتهاي از هم پاشی شوروی، امپراطور١٩٩٠ ينت. دي گردی و استقالل طلبیخواهي از آزادی منجر به موجیاسيس

ر ي از زیک به شکلي هر یوگسالوي و ی، آلبانیک، روماني سه گانه بالتیهاي، لهستان، جمهوریمجارستان، بلغارستان، آلمان شرق

ن، روس ي اوکرایدند و کشورهايز به استقالل رسي نی به ظاهر خودمختار شورویهاي اغلب جمهوریحت. دندسم خارج شيوغ کموني

 . افتنديل يکستان تشکيزستان، ترکمنستان و تاجيجان، ارمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قزقيد، گرجستان، آذربايسف

جتًا، در دهه

بعد از چهل سال، !  جهان از زمان جنگ دوم بودیظام ن–یاسير سيين تغي بزرگتریيسم اروپايان جنگ سرد و سقوط کمونيپا

 یه به کشوريابر قدرت روس.  از دول آزاد و مرفه به حرکت آمدی قوی اتحادیده شدند و آن قاره بسوي اروپا از نو کشیمرزها

اتح جنگ سرد، به جهان غرب به عنوان ف. کا فروکش نمودي با آمریفتر مبدل شد و خطر منازعه جانسوز اتميرتر و ضعيبمراتب فق

کا، به عنوان تنها ابر قدرت يد و رهبر آن آمريت آزاد و مسئول مطمئن گردي نظام مالکیک خود و برتريت روش دمکراتيحقان

 . م نفوذ خود پرداختيمانده به تحکيباق

رخاسته، الجرم شکست به مقابله ب" ین جهانينظم نو" را درک ننموده، با یانير بنيين تغيت اي از کشورها اهمیمتاسفانه برخ

 متعاقب یوگسالوي. انه بودندي در اروپا و حکومت بعث عراق در خاورمیوگسالوي ین دولتها، جمهورين مثال ايمهمتر. خوردند

ک منطقه خودمختار ي کوچکتر و ی ناتو، عاقبت به پنج جمهوریروهايد ني و تحت بمباران شدیرحمانه داخليچند سال جنگ ب

 .دي نرسیيج فارس هم به جاياق در خلرع یيوماجراج. ديه گرديتجز
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مت نفت خام؛ تمام درآمد يد که با توجه به سقوط قيارد دالر وام مواجه گرديلي م١٢٠ عراق با حدود ران،يان جنگ با ايپس از پا

ان او بودند، به ت و عربستان که عمده طلبکاريران کويکار صدام با ام.  دادی کفاف پرداخت اقساط ساالنه را هم نمی اش حتیارز

ده بود و حاال يران جنگي عرب منطقه با ایج و تمام کشورهايت کل خليعراق معتقد بود که بخاطر حفظ امن! ديد کشيمشاجره و تهد

 . ه عراق را گوشزد نمودندير بار نرفتند و تجاوز اوليت و عربستان زياما کو. ست موظف به بازپرداخت وامها باشدي باینم

 یماي هواپ۵٠٠کوپتر، ي هل٢۵٠ خود که مجهز به یون نفريليک مي به ارتش ین مغرور و متکي، صدام حس١٩٩٠در تابستان 

د و آن ي اش معادل تمام عراق بودند؛ حمله ور گردیر نفتيت که ذخايکو ن کوچکير نشي فروند تانک بود، به ام۵٨٠٠ و یجنگ

 از ی قسمتیت از زمان سلطه عثمانيها ادعا کردند که کويعراق. در نمويک هفته تسخي کم سکنه را در کمتر از یکشور پولدار ول

ر بار ي زی شرقی و حتیچ کشور غربيالبته ه. افته بودي دوم، استقالل یس و بعد از جنگ جهانيالت آنان بوده و تنها با توطئه انگليا

اده يرو پي نیند و بسرعت در عربستان سعودج فارس شدير نفت خلينده ذخايکا و اروپا بشدت نگران آيآمر! نرفت" یاستدالل"ن يچن

 از نفوذ یري رفع بحران و جلوگی برای نتوانست اقدامیگريانجي خود بود، که بجز میر مشکالت داخليه هم آنقدر درگيروس. نمودند

 . بلوک غرب انجام دهدینظام

 هزار نفر ٢٠٠ه که تعدادشان به حدود ن گرويا. ران بودي عراق و ای حاصل، مبادله اسرایجه مثبت آن جنگ بيد تنها نتيشا

 یران شد و حتي اسیران، حاضر به مبادله فوري ایطرفين بي تامیصدام برا.  سال بود که در بند و عذاب بودند١٠ تا ٢ن يد، بيرسيم

 .  کردیران هم عاقالنه از دخالت در آن نبرد مشکوک خودداريا.  به عتبات را آزاد نمودیرانين ايمسافرت زائر

 پاکستان، ی اسالمیمنجمله کشورها(گرين کشور متحد ديکا و اروپا و چنديز، آمري چهار ماه تجهی مواجهه با تجاوز صدام، طدر

 یحت) بوش پدر(کا يس جمهور آمريرئ. ت روانه ساختندي و مرز کویم را به عربستان سعودي عظیيروين) هيه، مصر و سوريترک

تا آغاز سال .  قرار خواهد گرفتی، مورد حمله اتمیکروبيا مي یيايمي شیه از سالحهاد نمود که در صورت استفاديصدام را تهد

ن ي استقرار دادند؛ و آخریاتي هزار نفر سرباز را در منطقه عمل٧٠٠ و ی جنگیماي فروند هواپ٢۴٠٠ متحد حدود یروهاي، ن١٩٩١

ت و غرور، صدام پاسخ داد که تنها در صورت خروج اما گرفتار دام نخو. ت ابالغ نمودنديماتم را به صدام جهت ترک کوياولت

اسر عرفات و يت، يم کوي مقی هاینيفلسط! ت خارج خواهد شديه، از کوين و سوريل از مناطق اشغال شده فلسطي اسرائیروهاين

 .  ندادند نشانی نگرفته و به آن توجهیه آن سخن را جدي سوریکا و حتياما آمر. ت کردندي شاه اردن از موضع عراق حمایحت

نصورت، يبد. دي عراق آغاز گردیي رادار ضد هوایستگاههاي و متحد با بمباران گسترده فرودگاهها و ایيکاي آمریروهايحمله ن

 چند هفته اهداف مهم ی برایسي و انگلیيکاي آمریسپس بمب افکن ها.  صدام گرفته شدیروهاي از نیيامکان ضد حمله و دفاع هوا

، در یين دوره جنگ هوايان ايدر پا.  را با هزار پرواز روزانه منهدم ساختندیک عراقي استراتژی پلهایرو و حتي، خطوط نینظام

افت سوخت و غذا ي قادر به دری نظامی واحدهایک متوقف شد؛ و حتي و لجستی برق و تلفن از کار افتاد، ترابریعراق شبکه ها

ن يک کند، که باعث خسارت و وحشت ساکنيل شليبه عربستان و اسرائن موشک دوربرد يصدام در پاسخ تنها توانست چند! نبودند

 یهاين آلودگيم تري از عظیکيجر کردند که منجر به فت را مني نفت کوی حلقه چاهها۶٠٠ن تمام ي همچنی عراقیروهاين. شهرها شد

 ! ديکسال به طول انجامي آن ید، و بازسازيخ گردي تاریستيط زيمح

 را ی، هزاران سرباز عراقیيت هواي همگام با حمایک هفته نبرد زرهي یات شدند و طيتحد وارد عمل میني زمیروهايسرانجام ن

 و کمتر یکصد هزار سرباز عراقيد و منجر به مرگ يان رسيکماه به پاي یات طيکل عمل. ا مجبور به فرار نمودندير و يکشته، اس

Copy Right ©  2008: Arash Monzavi-Kia, Toronto, Canada                                                     
arash-monzavi-kia@hotmail.com                                                                                                                                                            Page 187 
 



 اي کی                                                               آرش منزود تا جمارانيان از تخت جمشيراني مختصر داستان ا–نامه يفارس
 

کا با عربستان و ي آمریم بعث بخاطر توافق قبليد، اما رژيمنهدم گرد صدام ی نظامیروياعظم ن.  متحد شدیروهاي نفر از  ن٣٠٠از 

 .  خود ادامه دهدیطنت هايگر هم به شي سال د١٢ ید تا برايران، سرنگون نگردي ایري از قدرتگینگران

 )١٩٨٩-٩٧ (ی رفسنجانیاست جمهورير
ب زد و درآمد سرانه يران آسيارد دالر به اقتصاد ايلي م٣٠٠ و جنگ که معادل ی داخلیزيم، خونريمتعاقب ده سال  انقالب، تحر

. ن و آوارگان بوديد، معلوليونها خانواده شهيلي ها، مساعدت به می خرابید بازسازين معضل دولت جدي را نصف نمود، مهمتریمل

 و ی خارجیه گذاري، تالش در جلب سرمای و اعتباریش واردات نقدي، افزای بخش خصوصی بروی اقتصادینه هاي زمیيبازگشا

ایر نفتيق صادرات غيتشو د  ه .  دولت قرار گرفتی، ظاهر  ر برنامه ص ًا در

 فراهم آوردن ین آنها گشوده شد؛ و بجاي کم سواد تری حتین و خانواده شهدا، درب دانشگاهها برويت خاطر معلولي رضای برا

.  قرار دادی و مهندسی، پزشکیالت علمير تحصي نفر از آنان را در مس، دولت صدها هزاری و عملی فنیمات و مهارتهايتعل

 محتوا یمتعدد و ب" یدانشگاهها"ل کردگان احساس عقده حقارت و کمبود داشتند، حاال با احداث يشه در مقابل تحصيآخوندها که هم

 .پرداختند" یمکتب"ن يک نسل از متخصصيت، به ساختن ي پرجمعیول

 خاطره یانه رو و فرهنگ دوست، هم تا حدي میت کرد و با حفظ ظاهرياط  را رعاي جانب احتی، خامنه ایني و دیاسينه سيدر زم

سرکوب . ديه مسجل نماي فقیت اله و وليرا به عنوان آيهم اجازه داد تا گذشت زمان نقش و  را زدود، ویني ربط خمی بیهايسخنران

 . ديانه تر گردي و موذانه تريافت، اما روشها مخفين ادامه يو ترور مخالف

س، بعد از چند ساعت شکنجه  با يار را در محل اقامتش در حومه پاري دکتر شاپور بختی اسالمیست هاي، ترور١٩٩١در سال 

 از یکي چهار نفر از سران حزب دمکرات کردستان را در ین ساواک اسالمي، مامور١٩٩٢سپس در ! دشنه تکه تکه کردند

االت متحده ي، ای عربیگر در کشورهاي و موارد مشابه دیستيات ترورين عمليدر قبال ا. ار مسلسل کشتندن به رگبي برلیرستورانها

 به تمام اقالم ١٩٩۵ برداشته شده بود، دوباره آغاز نمود و تا سال یران را که به تازگيه اي علیم اقتصادي تحر١٩٩٣در سال 

 یکشورها. ديون دالر در سال به صفر رسيلي م۶٠٠کا از يل رشد با آمرنگونه، تجارت در حايا.  توسعه دادی و وارداتیصادرات

، متعاقب ١٩٩۶در سال . ديجه رسيران پرداختند که در آلمان به نتين ترور اي و محاکمه ماموریريب، دستگيز به تعقي نیياروپا

حجت االسالم (ران ير اطالعات اي وزین، دادستان آلمان اقدام به صدور حکم جلب براي در برلی اسالمیست هاياعتراف ترور

 هم در دادخواست  مزبور به عنوان ی و رهبر خامنه ایس جمهور رفسنجاني رئیحت. م کشتارها نمودي مستقیبجرم رهبر) انيفالح

 فرا راني از ایي متحد اروپایر دولتهاير آلمان و سايالجرم، سف.  جرم و صادر کنندگان دستور قتل، مورد اتهام قرار گرفتندیشرکا

 . دي از آنچه بود هم، کمتر و خرابتر گردی و اقتصادیاسيخوانده شدند و ارتباط س

ر دول يه و سايده روسياقتصاد از هم پاچ. افته بوديمت نفت خام بشدت کاهش ي، قی شورویسم و امپراطوريمتعاقب سقوط کمون

جه، درآمد يدر نت. دير مواد خام گرديه نفت و ساي روی داشت، که منجر به صادرات بیاز فوري نیسابق بلوک شرق به ارز خارج

زان يکدهم مي به ی هم نتوانست حتیر نفتي، صادرات غی اقتصاد–یاسي سیافت و بخاطر انزوايز بشدت نقصان يران ني ایارز

 رشد ی و اشتغال زا به کندیديع توليران، صناي در ای خارجیه گذاريل عدم رغبت و جرات به سرمايبه دل. فروش نفت برسد

جه ينت. دنديل نرسي به تکمی طوالنیرهايت بودند، با تاخيري و سوء مدی بزرگ هم که مبتال به دزدی صنعتینمودند؛ و پروژه ها
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 سال ی در برابر دالر ط٧٠از (ال يسخته و ادامه سقوط ارزش ري، تورم لجام گی خارجی موازنه پرداختهای، کسریرکود اقتصاد

 ! م و مصرف مواد مخدر بوديو رشد جرا) درصد ٣٠(ان جوانان ي گسترده در میکاري، ب)١٩٩٧ در سال ۵٠٠٠ به ١٩٧٨

 تحول ینيات خميط دوره حيل نسبت به شرايران در جهات ذي ای، حکومت اسالمی رفسنجانیاست جمهوريان دو دوره ريدر پا

 . افتي

ر وضع لباس خانمها، کم و ييب فصول و تغ به تناویافت ولي ي شرین ظاهري قوانیاعمال زور جهت اجرا )١

 ی، جوانان را بسوی و عکس العمل نسبت به فشارها و ارعاب اسالمیزيک دهه جنگ و خونري از ی ناشیافسردگ. شدياد ميز

 یرين فرهنگ کامگيا. سوق داد) شدي تحمل می و اجتماعیاسي سیت هايکه برخالف فعال (ی ظاهری و تنوع پرستیلذت طلب

اي فحشا داشتند و آخوندها که مدام به مصرف تری مخفیان پاسداران که حاال خانه هاي در میحت م ر

ت تلخ و يتوانست واقعي بزحمت میه دولتين عاليغات و فرامي از تبلیه نازکي سابق، الیستي کمونیمانند اوضاع کشورها. افتي

 .مارگونه اجتماع را بپوشانديب

عت عمومًا کاهش

ج  و ًال اک مشغول بودند، کا

ع عت  کم 

عًا مصمم به  جم که 

را بر اساس ملقمه  مدتًا کشور

ارد يلي م٣۵تاب از مداخل باالتر زدند و منجر به شافت و مخارج باي دولت کاهش ی اقتصادیزيت برنامه رت و قدريمرکز )٢

 یمذهب–ی اداری قشر باالی به ثروت اندوزی دولتی کارخانجات و شرکتهای سازیاست خصوصيس. دندي گردیدالر وام خارج

 یداري را به مفت خری توانستند اموال عمومیادي و بنیت دولتنها با استفاده از ارتباطاي ا.منجر شد) ها و آقازاده هايخود(

 یدهايمثل خر (یم دولتي عظیات واحدهاين عملي، پولسازتری پر نفوذ پوسته ای کوچک ولیل شرکتهايا با تشکيند؛ ينما

مًال ی به خانوارهای دولتیدهايع کوپنها و سوبسيتوز. را قبضه کنند)  و فروش محصوالتیخارج به صفر بضا 

 ی جارینه هايه شده بود، در مقابل بار کمر شکن هزي رویق به زاد و ولد بي تشوینين طبقه محروم که در دهه خميد؛ و ايرس

 .ديمستاصل گرد

سانس کم ين برابر شدن تعداد دارندگان مدرک لي باعث چندی موسسات آموزش عالیت دانشگاهها و رشد قارچيش ظرفيافزا )٣

.  جوان را چند برابر نمودی، تعداد طالب و آخوندهایني دین روند در حوزه هايهم. دي گردیموم پزشکان عیت و حتيفيک

معدود . ديالن گردي فارغ التحصیر تخصصيا اشتغال غي و یکاريافت و موجب بيمتاسفانه اقتصاد کشور به همان نسبت رشد ن

 و تورم یفقر اقتصاد.  باال گرفتیو سربار آخوندرمولد ي غید؛ و رقابت بر سر سمتهايرس" هايخود" هم به یمشاغل دولت

 .  هنران مدرک دار سلب نمودین بيل خانواده را از اغلب اي امکان کسب معاش و تشکی بزودیدرصد ١۵ساالنه 

 )١٩٩٧ -٢٠٠١ (ی خاتمیاست جمهوريدوره اول ر
جناح .  باشدیانه رو و اصالح طلب مي، میران شامل سه جناح افراطي ایم اسالیت جمهوري، حاکمیاسين سيشتر مفسريبه اعتقاد ب

؛ )ید اماميمثل سع" (گمنام امام زمان "یستهاياست و هم ترور) انيمثل حجت االسالم فالح (ی هم شامل عناصر آشکار دولتیافراط

تحم و بعد از ) ی و خامنه ایامثال رفسنجان(انه رو ي مجناح. باشندي به تمام آحاد کشور مینيع خميز تشيل قهرآميم

 محافظه کار یروهايه بر ني موقت، با تکیهاي موفق تر بوده اند؛ و با وجود ناکامی رهبری از همگان در کسب اهرم هاینيمرگ خم

ای و انتظامی، بازاریروحان در جناح . ه نموده اند، اداریوي و مالحظات دنیني از اعتقادات دی، ع 
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اندوزی مذهبیبرالهايان و لياصالح طلب، اصول گرا  یانه روان و به انحصار طلبي می  

 . ن گروه ناهمگن بودي ایت انتخاباتي و موفقی تبلور جاذبه عمومی خاتمیاست جمهورير. ن اعتراض دارنديمرتجع

عمومًا به ثروت  هر دو قرار دارند؛ که

ًا 

د ييبا تا.  بودیر فرهنگ  و ارشاد اسالمي، وزی و رفسنجانی خامنه ایاست جمهوريچند سال در زمان ر یحجت االسالم محمد خاتم

 در داخل و یرانيلم سازان ايف. افتير منتظره ي غیران رشدي اینمايق او، انتشار کتب و مجالت آزادتر شد و صنعت سيو تشو

 ی ممنوع مثل جنگ طوالنینه هايده از زمي امکان انتقاد سرپوشیت، حی روبرو شدند و جو باز فرهنگیدي جدیت هايخارج با موفق

ن همه البته از حد تحمل حزب اله خارج شد و با فشار جناح راست، يا.  آقازاده ها را فراهم آوردین و دزديبا عراق، آزار مخالف

 . دي از وزارت گردی مجبور به استعفا١٩٩٢ در یخاتم

 یبرا د؛ وي نرسیيس جمهور شود، بجاي بار سوم رئی بتواند برایکه رفسنجاني بنحوین اساسر قانويي تغی برا١٩٩٧ سال یتالشها

 هم، یاست جمهوريد ري انتخابات جدیبرا. منتصب ساخت" ص مصلحت نظاميمجمع تشخ"است يرا به ري وی، خامنه ایيدلجو

اما . روز شوديز برخوردار بود، پيان نيتگرات سپاه و راسيکه از حما) یت اله ناطق نوريآ(س مجلس يح رهبر آن شد که رئيترج

 خطر و کم آزار ی بیيداي که به عنوان کاندیخاتم! دي و گروه اصالح طلب، مانع گردیطنت جناح رفسنجاني و شی عمومیتينارضا

 مردود  نگهبانیه توسط شوراي داوطلب اول٢٠٠ان ي بود که از می از تنها چهار نفریکي قرار گرفته بود، یمورد قبول رهبر

ظاهر! خ و شارع را باز گذاشتيد و دهان شي رسیروزيدرصد آرا در همان دور اول به پ ٧٠ با ی، خاتمیدر کمال ناباور. نشدند

 خرافات ی بر زدودن زنگارهای مبنی خاتمیرا در وزارت فرهنگ فراموش نکرده بودند و طبقه متوسط هم شعارهايجوانان نقش و

 در برابر ی، بعنوان سستی به خاتمی حمالت ناطق نوریحت.  مثبت دادندیاو را" یجامعه مدن" وعده و تعصب را بجان گرفته، به

زان در ين ميباالتر) ون نفريلي م٣٠( دهندگان یتعداد کل را. ديجه معکوس بخشي، نتینين ديل فرامي در تحمیريکا و آسان گيآمر

 !ران بودي ایاسالم یخ جمهوريتار

کسان قانون در مورد ي یت اجراين به اهمي آغاز کرد و همچنی و اجتماعی فردیهايد بر آزادي با تاک رایاست جمهوري ریخاتم

 دست ی و ثروت اندوزی جناح اصالح طلب در مبارزه با انحصار طلبین هر دو از شعارهايا. د نموديقدرتمندان و دولتمردان تاک

شتر از يغ نمود و به مراتب بيتبل"  تمدنهایگفتگو" عنوان  با غرب را تحتیکياست نزدين سي همچنیخاتم.  ها بودیراست

 .  پرداختیيکاي و آمریي، به مصاحبه با گزارشگران اروپایرفسنجان

 چند ماه ی، مخالفان او را برایاست جمهوريع جناح اصالح طلب به دور محور ريت گسترده مردم و مطبوعات و تجمع سريحما

نه اش که مملو از اصالح طلبان بود، بدون مشکل توسط مجلس محافظه يکه کابيار داد؛ بنحو قری، ابهام و موضع دفاعیدر ناباور

 یت مجدد روشنفکران و روزنامه نگاران، بزوديس جمهور و فعالي رئی انتخاباتیروزيع پياما وحشت از ابعاد وس. ديد گردييکار تا

 یدر مجلس شورا، به رهبر! رنديرا بگ" ت اله گورباچفيآ "یوت انداخت؛ تا جلي و ترور به فعالین را در دو جبهه قانونيمخالف

ه او متحد شدند تا مانع اقدامات اصالح طلبان دولت يانه روان علي از مین و دسته اي، مرتجعیب زخم خورده اش ناطق نوريرق

 و یاسيس" خطرناک"د و  مردم پسنین افتاد تا چهره هايدر سطح شهر هم، حزب اله وزارت اطالعات به جان مخالف. د شونديجد

 را مهار ی توانست حرکات دولت خاتمیاگر چه اقدامات مجلس براحت. ران حذف کندي ایاسينده سي را ترور نموده، از آیاجتماع

 !جه معکوس دادينت" یره اي زنجیقتل ها "یستيد، اما عمالت ترورينما

Copy Right ©  2008: Arash Monzavi-Kia, Toronto, Canada                                                     
arash-monzavi-kia@hotmail.com                                                                                                                                                            Page 190 
 



 اي کی                                                               آرش منزود تا جمارانيان از تخت جمشيراني مختصر داستان ا–نامه يفارس
 

ن روشنفکر يهه به شقه کردن، ربودن، شکنجه و خفه کردن مخالف ه ماي، تقری خاتمیروزيبعد از پ" سربازان گمنام امام زمان"

و همسرش را در منزلشان با دشنه قطعه قطعه ) نه بازرگانير سابق کابي و وزیاز جبهه مل(وش فروهر يمنجمله دار. مشغول بودند

ن ين شقاوت، چنديبا هم!  بودین انتظامي ماموری فروهر، تحت نظر دائمیاسي سیت هايکه آن خانه از جهت فعاليکردند؛ با وجود

 یست ها برايروش کار و هدف آشکار ترور. دنديرحمانه به قتل رسيگر هم بعد از شکنجه و آزار بيسنده مخالف ديروشنفکر و نو

 و عدالت یابيقت ي هم با قول حقیخاتم. س جمهور شدي از رئیخاموش ساختن مردم آزاده، باعث انزجار گسترده و دادخواه

 . ق نمودي را مامور تحقیون بررسيسيکمک ي، یخواه

ر بًا

ًا

 آشکار شد که سر نخ ی و بازداشت شدند؛ اما بزودیي شناسایون بررسيسين قتلها توسط کمي از عاملی، تعداد١٩٩٨ز سال ييدر پا

نجمله  میتين مهره امنير اطالعات استعفا داد و چنديبه ناچار، وز. ديرسي می اسالمیهمه آنها به خود وزارت اطالعات جمهور

ن کشته داده، جان گرفتند و يناگهان مطبوعات تازه آزاد شده و مخالف. دنديبازداشت گرد) ید اماميسع( او یاتين عملي از معاونیکي

ن اعالم کردند يدر مواجهه، مقامات زندان او! م وحشت و زور را به لرزه انداختندي، چهارچوب رژیبا درخواست عدالت و افشاگر

ا عامل يکه گو(ات را به شخص او ي نمودند تا تمام عملیآنگاه سع!  کرده استی نظافت خودکشیخوردن دارو با ید اماميکه سع

 . گر مقامات وزارت اطالعات و از آن باالترها را مبرا کنندينسبت دهند؛ و د!!) ل بودهيا اسرائيکا يآمر

 در وزارت ی را موافق به آغاز پاکسازیار، خامنه ا به اصریافت و خاتمي دم همچنان ادامه یاي مطبوعات و اولیاما دادخواه

 با آن یلذا موافقت خامنه ا! شديز هماهنگ مي نی با سپاه و دفتر مقام رهبری اطالعاتیستيات ترورياما، ظاهر عمل. اطالعات نمود

 از وزارت یي ترور زدا تحت فشار متقابل رهبر و فرماندهان سپاه، مجبور به توقفیمه کار متوقف شد و خاتمي در نیپاکساز

 یکرباسچ.  زدندیان جسور و قدرتمند خاتميه اطرافيم عليه و مجلس هم سپس دست به ضد حمله مستقييقوه قضا. دياطالعات گرد

ر ي وزی به محبس افتاد؛ عبداله نوری فساد اداری بود، به اتهام واهی موفق خاتمیکه طراح مبارزات انتخابات) شهردار سابق تهران(

 یضاح متوالي مورد استیر فرهنگ خاتمي وزیز به پنج سال حبس محکوم شد؛ و مهاجراني بخاطر مقاالت انتقاد آمیخاتمکشور 

 و حمله حزب اله به روزنامه متنفذ و مخالف یلين حمالت با تعطياوج ا.  مطبوعات قرار گرفتیندگان معترض مجلس به آزادينما

م زور و يدرصد مردم را در مقابل رژ ٧٠ یس جمهور، وزرا و رايد که رئي گردینايبود؛ که منجر به تظاهرات دانشجو" سالم"

 . دندي دیقدرت ميدروغ، ب

 سرکوبکش را ی جهنمیروهايد کرد و ني نظام را تهدیکپارچگي نمود که ی را مبدل به گسلیان، منازعات جناحيتظاهرات دانشجو

 شبانه به خوابگاه دانشگاه تهران ی انتظامیروهايت نيب اله با حما، اوباش حز١٩٩٩در آغاز تابستان . به سطح جامعه کشاند

ک هفته ين ضربه آتش خشم جوانان را شعله ور ساخت و ياما ا. نديان را منکوب نمايد به مرگ، دانشجويختند تا با چماق و تهدير

گر هم ي شهر د١٢ب يگرفت؛ و به قر و اوباش حزب اله در یتي امنیروهايخواهان و نين آزادي مابیاباني خیريتظاهرات و درگ

زد و يخته مظلومان برخي ریت از خونهاي هم مثل گورباچف به حمایان آرزو داشتند که محمد خاتميجوانان و دانشجو. ت نموديسرا

 یفکرمت! شتر اهل مباحثه و مصاحبه بود تا مشاجره و مبارزهي بیاما خاتم. ديجاد نمايه ايت مطلقه فقيق در نظام والي عمیتحول

د ي اکی تندشان و هم از اخطارهایان و شعارهايکال شدن حرکت دانشجويپس هم از راد.  جسوریاستمداريانساندوست بود، نه س

الجرم، به شرط سرکوب بدون ! دا کنديران را پيس جمهور اين رئي سال قبل اول١٨د، و نخواست سرنوشت يسپاه و حزب اله ترس
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 جوانان شکست، چند ده نفر کشته و صدها نفر یعزم انقالب!  آن شورشها را تخطئه کردی ا تظاهرات، به همراه خامنهیزيخونر

 .، رخ ندادینين خلق در زمان خميه مجاهدي مشابه قضی شدند؛ اما کشتاریزندان

عقب ن يانه روها و مرتجعي بود و از آن لحظه به بعد، جناح او مدام از مقابل می خاتمیاست جمهورين شکست نقطه عطف ريا

ت ي بدون حمای را شکسته بود و خاتمی خاتمی تحت امرش، قدرت مردمیتي و امنی انتظامیروهاي با استفاده از نیخامنه ا. نشست

 !دهديه قرار ميت فقيار والي را در اختی شد؛ که تمام قدرت واقعی اسالمین جمهورير قوانيروزنامه ها و مردم، اس

نان که يا.  هم نتوانست جناح اصالح طلبان را نجات دهد٢٠٠٠ر انتخابات مجلس سال د)  هایدرصد کرس ٧۵( قاطع یروزي پیحت

ت يار داشتند، در برابر عزم راسخ واليرا در اخت) یاست جمهوري، مجلس و ری محلیشوراها( کشور ی انتخاب شدنیحاال تمام قوا

بست) هيائ نگهبان و قوه قضی کل قوا، شورایفرمانده( آن یه و ابزار سرکوب قانونيفق ن يتمام قوان! دندي مفتضحانه رسیبن

 چندان به آزار و حبس  دویحدته با ي شخص رهبر، مردود شد؛ قوه قضائی نگهبان و حتیشان توسط شورايح اصالحيو لوا

ادامه " ینونر قايغ"همچنان به ترور و سرکوب )  هایتيامن(شان پرداخت؛ و اوباش حزب اله يرهبران و روزنامه ها" یقانون"

 . دادند

کامًال به  

سمًا ن

 )٢٠٠١-٢٠٠۵ (یدوره دوم خاتم
، که یاما رهبر خامنه ا.  نشودیاست جمهوري ریداي بار دوم کاندیط سرکوب حاکم، برايم داشت که با توجه به شراي تصمیخاتم

 یار را به او نداد؛ و نگران از اعتراضات مجدد مردمين اختي ایافته بود، حتي مطلق بازیحاال اعتماد بنفس کامل خود را در نقش ول

 .  مصدق، او را وادار به ادامه کار و حفظ ظاهر نمودی مشابه استعفایجاد وضعيو ا

 را یتوانند هر حرکت اصالح طلبانه ايه ميت فقيارات گسترده والين بود؛ که با استفاده از اختي چنیانه روان جناح رهبريل ميتحل

ن اهرم ين و خطرناکتريمهمتر.  در مجلس وجود نداشتیون پرقدرت وي و فراکسی به حذف آشکار خاتمیازيذا نکنترل کنند، ل

 یمهره ها!  بود، که هر دو بطور کامل سرکوب شده بودندی خودجوش مردمیقدرت اصالح طلبان، مطبوعات آزاد و حرکتها

 . رين گيا زميا در زندان بودند ويز ين) انير و حجایمثل گنج (ی پر حرارت اصالح طلبیست هاي و استراتژیاصل

او که از اصالحات در داخل کشور بازمانده بود، . دي رسیروزيبه پ) درصد آرا ٧٧با  (یز براحتي ن٢٠٠١ در انتخابات سال یخاتم

 یت با موانعي تالش نمود، که متاسفانه آنهم در نهاین المللياست بي روابط با جهان خارج و بهبود سی در جهت بازسازیقدر

 . مستحکم مواجه گشت

ران در اروپا و ي ایستيات تروري در مقابل دو مانع عمده؛ سابقه عملی محمد خاتمیاست خارجيش، سياست جمهوريدر آغاز دوره ر

ت و مهارت هر دو مانع را ي با درایخاتم. ، قرار گرفته بود"یطانيات شيآ"سنده و ناشران کتاب ي قتل نوی برایني خمیفتوا

. قرار گرفت) نتونيل کليب(کا يس جمهور دمکرات آمري رئی و حتیي اروپایبرطرف ساخت و طرف اعتماد و عالقه سران کشورها

تکار در خارج يات عوامل جنايزان عملي کارساز گشت و می وزارت اطالعات از عناصر افراطی نسبیدر مورد ترورها، پاکساز

ت يرا ر حماي هم، دولت ایني خمی اثر کردن فتوای بیبرا. افتيبشدت کاهش ) یيباها و آدم رياز قتل ها، بمب گذار(از کشور 

 هم یي اروپایدر پاسخ، دولتها. افته اعالم نموديله را خاتمه ين را پس گرفت و غايسنده و ناشري قتل نویزه اعالم شده برايخود و جا

 . د گشودنی دولت خاتمی را بروی و بازرگانی، اقتصادیاسي سیدرها

Copy Right ©  2008: Arash Monzavi-Kia, Toronto, Canada                                                     
arash-monzavi-kia@hotmail.com                                                                                                                                                            Page 192 
 



 اي کی                                                               آرش منزود تا جمارانيان از تخت جمشيراني مختصر داستان ا–نامه يفارس
 

رفت که يست ساله روابط ميخ بيد و يران به اروپا دعوت گردي ای اسالمیک رهبر جمهورين بار ي اولی، برا١٩٩٩در بهار 

هر دو سفر . افتيم يز همان سال با سفر به فرانسه ادامه و تحکيي در پایا بزوديتالي به ای خاتمیدار رسمين ديا. شکسته شود

انگلستان هم روابط کامل . نه توسعه صنعت نفت بسته شدي در زمیارد دالريلي میند و قراردادها هم داشتیدي مفی اقتصادیارمغانها

ز اشارات يکا ني دولت آمریحت.  معلق بود، دوباره برقرار نمودیني خمیران را که از ده سال قبل بخاطر فتوايک با ايپلماتيد

زا به محصالن و محققان يست قرار داد، صدور وي تروریهاست گروهين خلق را در ليدوستانه را آغاز کرده، سازمان مجاهد

ه ي علیم اقتصادينتون تحري، دولت کل١٩٩٩در بهار ! ق نموديران را تشوي به ای ورزشیم هايل کرد و مسافرت تي را تسهیرانيا

 .  را مستثنا ساختیي و دارویيده، موارد غذارران را محدودتر کيا

 یکنندگان خارج دي حزب اله بازدیکار ننشست؛ و گروههاي بیروابط با غرب، جناح افراط ین روند سالمسازيدر مقابله با ا

 و ی مقامات اطالعاتیهم تحت مراقبت و پرونده ساز یيبازرگانان اروپا. را مورد حمله و آزار قرار دادند) یيکايبخصوص آمر(

 ی در استان فارس به اتهام ارتباط و جاسوسیهوديت يز اقلب به پانزده نفر اي تر، قریاز همه جنجال. دندين دي، حبس و توهیتيامن

ب ي مصا٩١١ ادامه داشت تا عواقب فاجعه یبيات تخرين عمليا. دنديد به مجازات اعدام گردير شده، تهديل دستگي اسرائیبرا

 . شتر نموديانه را از آنچه هم که بود، بيخاورم

 قرار داشته و حتی اسالمی جمهوریدر صدر شعارها) ١٩٨٠( سفارت یريالبته از زمان گروگانگ" کايمرگ بر آمر"

 بصورت فعال در مرگ یم تهران حتي هم رژ١٩٩٧تا سال ! ل شده استي تبدی مذهب–یاسير سير قابل انفکاک از تکبي غیيجز

 بر حل مشکالت بر اساس یمبن از آغاز ی دولت خاتمیاما موضع رسم. نموديان در لبنان و عربستان اقدام ميکائي آمری براینيآفر

ق ياست تشوي سیل هم خاتمي در مورد اسرائیحت. بود) ليبجز اسرائ( جهان ی با تمام کشورهایاسي روابط سالم  سیگفتگو و برقرار

، یهودي(ز همه اقوام و مذاهب ي مسالمت آمیستي همزی برایاسي سیافتن راه حلي آن کشور را رها ساخته، یاعراب به نابود

را رسم مريون و حزب اله، دولت اي پنهان افراطین، با وجود شاديبنابرا.  نمودیغ ميم تبليرا در آن اقل) و مسلمان یحيمس

و خسارت به ) یهودي اکثر یتيورک با جمعيويقلب تجارت ن( دوقلو یب برج هاي و تخریيکايش از سه هزار نفر شهروند آمريب

م طالبان در ي رژیکا هم که حاال عازم جنگ و نابوديآمر.  نمودیابراز تاسف و همدرد ،)کاي ارتش آمریمرکز فرمانده(پنتاگون 

تهران که از همه نظر . ه آن دشمن مشترک، دراز کردي علی و همکاریران تشکر کرده، دست دوستين حرکت ايافغانستان بود، از ا

 حمله به یزي در برنامه ریر علني غی بود، بسرعت به همکار و القاعده اشیمانان وهابي طالبان و همپیو از هر جناح، دشمن خون

 . افغانستان پرداخت

 عمًال به ی

گ  ًا از ن

ًا

 یزيب گسترده و خونري، تخریک دهه جنگ داخلينه افغانستان بود؛ که بعد از ييه حزب اله در آير کري تصوحکومت طالبان

بت زده افغان ين خروج روسها، کشور مصاز زما. ديبقدرت رس) کايدو متحد مهم آمر(ت پاکستان و عربستان يرحمانه، با حمايب

. د، که اغلب تنها به کسب قدرت و ثروت و انتقام از دشمنان توجه داشتنديگرد" مجاهد"ب يدستخوش جنگ و تاراج دهها گروه رق

ک يز د؛ و هر بار بعد ايجاد نماي ایداريان آن گروه متشتت و متخاصم، صلح پايطرحها و مذاکرات صلح متعدد هم نتوانست در م

ز ي صلح آمی ساده ولیخاطره زندگ. دي کشی زبانه میشتري با شدت بیفه اي و طای  فرقه ایهايريدوره آرامش موقت، آتش درگ

ل ي دالیحت) ان جنگ سرديبا پا( که یشتر در شعله جنگير هر روز بي دور مبدل گشته بود؛ و آن کشور فقیيايزمان ظاهرشاه به رو

ن يت پاکستان که در منطقه پناهنده نشي از طرف سازمان امنیديطرح جد.  سوختیت داده بود، مه خود را از دسيه اوليو توج
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 ی طلبه هاید به رهبري جدی و پول عربستان، گروهی آن طرح، با اسلحه پاکستانیبر مبنا! ديه گرديار داشت، تهي نفوذ بسیمرز

بجز ( توانست اعظم خاک افغانستان ی بزودی و پشتوانه خارجیغات گسترده مذهبيد، که با تبليجاد گرديا) طالبان (ینيمدارس د

 . ا در خود جذب کنديرا نابود و ) بجز اتحاد شمال(ب ي رقیرا اشغال نموده و تمام گروهها) کستاني با تاجیمنطقه مرز

 آنرا دوباره به حرکت ی را به کشور افغان بازگرداند؛ چرخ فرسوده اقتصاد کشاورزینسب تيت طالبان صلح و امنيها و موفقيروزيپ

ن اسالم و ي به دستورات دیاما نقطه ضعف طالبان اعتقاد افراط. ن را کوتاه نمودياک و هروئيان تري دست قاچاقچیانداخت؛ و حت

غ يگرفت و همانا سرچشمه قدرت تبلي طالبان نشأت مین ضعف البته از علت وجوديا!  بودین مذهبي فرامیرحمانه در اجرايرفتار ب

مان يد که اي در کابل بقدرت رسیدتي عقیران، دولتيا یمشابه انقالب اسالم. سواد بوديع آنان توسط عامه بيرش سري و پذیعموم

 . نمودي عاقالنه را سلب می رفتاریيداد و هم از آن تواناين حال هم به آن اقتدار مي، در عیخشک مذهب

ر يل غيش مردان، تحصيدن ريتراش! برداشت خود از مذهب اسالم رفتندر متجانس با يکار تمام عوامل غيرانه به پيگيپس طالبان پ

تا . ديد و با اشد مجازات به مرحله اجرا رسيگردیر اسالميدن البسه غيو، پوشي از رادیقي دختران، پخش موسیمذهب

 رد ینيک نوع بدعت ديعه را هم به عنوان ي شاما طالبان مذهب! ر بوديار دلپذيران بسي در این مذهبي مرتجعی کار البته براینجايا

عه را کافر و خارج از ي امامان معصوم، شیان و اعتقادات ما به ارتباط الهيعي شیکردند و با اشاره به رفتار بت پرستانه و خرافيم

ران به ي ایو مساعدت نظامکه ارتباط يعه در غرب افغانستان به جنگ پرداختند و وقتي شیروهايلذا، با ن.  نمودندی مین طبقه بنديد

 .  بقتل رساندندیعيرا بطرز فج) از سپاه و وزارت خارجه (یرانير ايآن گروهها برمال شد، چند ده نفر اس

 تمامًا ممنوع 

شنهاد يران پيس در تهران به دولت ايق سفارت سوي، از طر)بوش پسر(خواه يد جمهوري دولت جد٢٠٠١که در سال ين، وقتيبنابرا

 مساعدت یبرا.  و رهبر قرار گرفتی مورد موافقت خاتمیرا داد، براحت) القاعده(ان و همدستانش  جهت ساقط کردن طالبیهمکار

ات، جلسات مرتب يل شد؛ که در تمام طول عملي در ژنو تشکیيکاي آمر-یراني ایک گروه مشورتيکا، ي حمله آمریزيدر برنامه ر

 آن امکان ی شرق کشور، و به ناوگان باربریه از فرودگاههاکا اجازه استفادي آمری تدارکاتیماهاي به هواپیران حتيا. داشت

 یي هوایروي با نیاتي عملیبه هماهنگ" اتحاد شمال"عه ي شی در گروههایرانين عوامل ايهمچن. ابهار را دادچ به بندر یدسترس

 ! ، بسرعت سپاه طالبان را شکست دادندیني مشارکت در حمالت زمیکا پرداخته، طيآمر

کا از نقش متحدان يد، آمريل گرديتشک) ید کرزايحم(د افغانستان يت از دولت جدي و حمای هماهنگیمان که برادر کنفرانس آل

 از یتي اکثریحاال، حت. ن افغانستان داديعه نشيت در منطقه شي نمود و به مقامات تهران اجازه فعالیران قدردانيات منجمله ايعمل

 هم به آن یکا شدند و خامنه اي روابط با آمری سازیتار اقدام دولت در جهت عاد آشکارا خواسی اسالمیندگان مجلس شوراينما

  نگران  خبر و دوی اسالمیستهاي آسان در افغانستان، تنفرشان از تمام تروریروزيکا پس از پيمتاسفانه غرور آمر.  ننمودیاعتراض

 . زدبرهم ٢٠٠٢ را در سال یت آشتيران، آن موقعيانه ايات مخفيکننده از عمل

 ليد اسرائي و تهدیبمب اتم
م ي سال است که رژ٢٧ب يقر. قرار دارد" کايمرگ بر آمر"درست بعد از " ليمرگ بر اسرائ"ران، ي ایاسي س–یر مذهبيدر تکب

 آورد، و یمرگ م" نياطيش" آن یل برايکا و مرگ بر اسرائي مرگ بر آمریادهاياعتقاد دارد که فر) الاقل بخش غالب آن(تهران 

 !ران برکتي ایالبد برا
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 و خبر ٩١١ه يادها نبود؛ تا قضين فري نگران ایلي، خ١٩٨٨ران در ي ایکا با توجه به سهولت کمرشکن ساختن قوايالبته آمر

 یسات اتمي با بمباران تاسی حت١٩٨١ل هم که در سال ياسرائ. ش آمدي پی هسته ای فن آوریشرفتهاين پيران به آخري ایابيدست

 حزب اله ی از سروصدایليکرد، خي کنترا به تهران اسلحه صادر م–راني ایيران خدمت کرده بود و در دوره رسوايعراق به ا

 .ن صلح و ثباتش را بخطر انداختي حزب اله لبنان و حماس فلسطی توان رزمیريد؛ تا اوجگي ترسیتهران نم

 ساخت یات کشتيمحتو.  سرخ به دام انداختیاي را در دریرانيملو از اسلحه ا میک کشتيل ي، اسرائ٢٠٠٢ سال ین روزهايدر اول

نيگ.  شده بودیريش بارگيران بود و محموله در بندر کيا اه ج داشتند در مقابل جناح ي حماس بودند که بتدریني فلسطیروهايرند 

اضافه بر .  کردیت ميک جنگ کوچک کفايانداختن  راه یات بار برايمحتو.  گرفتندی، قدرت م)الفتح(انه رو و موافق صلح يم

 سال یسالها. مه بوديوشا هم ضمي، خمپاره انداز و کاتی جی آرپیر متنابهيلو مواد منفجره و صدها تفنگ و مسلسل، مقادي ک٢۵٠٠

ل ي، تشکیاطان افريهوديتوسط ) نياسحق راب(ل ير صلح طلب اسرائياسرعرفات، ترور نخست وزي گروه ی هاینيمذاکره با فلسط

 و یات بمب گذاري از مناطق تحت اشغال و عملیان افراطيهودي و نوار غزه، اخراج ین در ساحل غربيمنطقه خودمختار فلسط

ران هم وارد معرکه شده بود و يحاال، حکومت ا. کردي مینيل سنگي، همه و همه بر روابط اعراب و اسرائ"یجهاد اسالم "یانتحار

 پرنفوذ ین در مواجهه، گروههايبنابرا! دي موشک به آن مخلوط در حال انفجار صادر نما بمب وی کشتیخواست کشتيم

ران را ي معروفش، ای در سخنرانیغ کردند تا ويران را تکرار و تبلي ایستي تروری به دولت بوش خطرات و روشهایستيونيصه

 غرب و متحدانش یاي دنی و مشخص برای جدیديبه عنوان تهد" یطانيمحور ش" در مجموعه یز به همراه عراق و کره شمالين

 . ديگنجان

رًا  ظ ه

 ینان خبر دادند که جمهوريا. دين خلق در اروپا برمال گرديران توسط سازمان مجاهدي ای اتمی فوق سریسپس، اخبار برنامه ها

د ي قادر به تولیزودنموده است و ب) در اراک و نطنز(وم ي اورانی سازین و غنيد آب سنگيس دو مرکز تولي اقدام به تاسیاسالم

 ی اتمیز از تکنولوژيق و استفاده صلح آمي، البته حق تحقی هسته این المللي از آژانس بیران بعنوان عضويا!  خواهد بودیبمب اتم

د يانه سرگرم خريران سالها مخفيدر عوض، ا. ت را در اسرع وقت گزارش دهديرا دارد، اما موظف است که هر گونه فعال

 به یابي پنهان جهت دستیزي بجز برنامه ریهيچ توجي آندو مجتمع فوق مدرن بود؛ که البته هی واحدها و اجرایزات، طراحيتجه

 .  داشتی نمیسالح هسته ا

حمالت . دينحل رسي الی کامل و بن بستیز به شکستي غرب نیاي روابط با دنی سازی عادی برای دولت خاتمیالشهانگونه، تيبد

ر ي ناپذیف و ناتوان جلوه داد، و رفتار جنگ طلبانه و آشتيها ضعيد غربي را در برابر تهدی گروه خاتمید بزوی جناح افراطیغاتيتبل

 دشمن بدام افتادند، یان دو اردوي و جناح اصالح طلب حاال در میدولت خاتم.  را مسدود نمودیاسي سیر راه حلهايز مسيکا نيآمر

در ! کندي بمب زده مبدل میران را به مخروبه ايکرد که ايد مي از خارج تهدیو دوم بود، یانه بدنبال بمب اتمي در داخل مخفیکيکه 

 اجازه ی اراک و نطنز را متوقف کند و به آژانس اتمیل و توسعه واحدهاي حاضر شد تکمین بحران، دولت خاتميمواجهه با ا

 ی خاتمیاست جمهوريان ري را تا پاین المللي بیهام ين اقدامات، تحريا. دي از تمام امکانات موجود را اعطا نمای و بازرسیدسترس

 . ت ها را باور نکردنديز بودن آن فعالي بر صلح آمیران مبني ای ادعاهای غربی و کشورهایق انداخت، اما آژانس اتميبه تعو

ن و تمام يرا تام یسازد تا تمام سوخت هسته ايد و مختار ميه، فروشنده روس را مقيران با روسي برقساز ایقرارداد راکتورها

 ی سازیانه غنيات مخفيه گر عمليتوانست توجيد برق در آن واحدها نمين، توليبنابرا. ران خارج سازدي را از ای اتمیبازمانده ها
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.  بوشهر را نخواهد داشتی اتمیروگاههاي سال مصرف ن۵ کفاف یران آنقدر اندک است که حتيوم اير اورانيبعالوه، کل ذخا. باشد

 یحاتيوم تسلي اورانی سازیع در نطنز، غنيفوژ فوق سري سانتری تکنولوژید و ساخت پنهاني خری برایل منطقيها دلالجرم، تن

 قابل ید بمب اتمي تولیوم براين برابر از اورانيم که چندي پولوتونی سازین اراک، غني از واحد آب سنگیبود؛ و تنها مقصود عمليم

 !استفاده تر است

ن فروش را ياو که ا!  فروخته بودیبيران و ليع را به اي فوق سریفوژ گازي سانتریتکنولوژ) خان دکتر(ن  پاکستایپدر بمب اتم

برا ًا . دي محاکمه و محکوم گرد٢٠٠۴انجام داده، در سال ) ز مشرفيپرو( و بدون اطالع دولت ی کسب ثروت شخصیاه

 خود با یوست؛ که به پاکستان امکان داده بود تا فاصله اتمفوژ اي هر واحد سانتریبازده باال دکترخان ی تکنولوژیعنصر اصل

اتميهندوستان را بسرعت کاهش دهد و تقر ا مز از ترس ) یمعمر قذاف (یبيق، دولت لي حقایبعد از افشا! ابدي دست ی 

 به ی آن، قذافیط. ديچند جانبه رس یکا به موافقتي خود دست برداشت و با اروپا و آمریانه اتميعکس العمل غرب، از امکانات مخف

 یزات و تکنولوژيخسارت پرداخت؛ تمام تجه) ی مسافربریمايمنجمله انفجار هواپ( خود یستيات ترورين عملي مقتولیخانواده ها

 ی و نظامیت مالي منهدم ساخت؛ و به حماین خارجيخود را با نظارت بازرس) ی و هسته ایکروبي، میيايميش (یسالح کشتار جمع

ان دادند و به پروژه ي پایبي لی هم به محاصره اقتصادی غربیدر مقابل، دولتها.  خاتمه دادیطنيست عرب و فلسي تروریز گروههاا

 .  گردن ننهادندیران به مصالحه مشابهيمتاسفانه عراق و ا.  آن کشور مساعدت نمودندی عمرانیها

ر  ظ

ن به بمب  م ه بًا

بًا 

  )٢٠٠٣(کا به عراق يتهاجم آمر
 و جسارت ین با قلدريم صدام حسيگذشت، اما رژيش از ده سال ميو قرارداد صلح بعد از آن ب) ١٩٩١(ت ياز شکست عراق در کو

 و یابي دستی مجدد صدام براینتون، تالشهاي کلیاست جمهوريدر دوره ر. ديچي پی با فاتحان سر میتمام از قبول شکست و همکار

 از ید؛ و منجر به دور تازه اي فاش گردی عراقیند ژنرال ناراضچش، توسط ي و هسته ایکروبي، میيايمي شی سالحهایاختفا

 یازهايل و نين وسايد که ساده تري بر مردم عراق چندان سخت گردیزندگ.  شدیدتر اقتصادي شدیم هاي و تحریيکاي آمریبمبارانها

 یسختيها، تقريران، بخاطر کمک اعراب و غربيله با اآنها که در دوره جنگ هشت سا. اب و صدها برابر گرانتر شدندي نایزندگ

 زنند که ین مي حقوق بشر تخمی مثال، سازمانهایبرا. ز محروم ماندنديه خود ني اولیازهايه نيده بودند، حاال از تهي ندیقابل توجه

اما تمام ! دندي درمان، به هالکت رس ویريشگي قابل پیهايماريه و بي بخاطر سوء تغذیون اطفال عراقيليم مي آندوره، بالغ بر نیط

ت آشکار ي از عراق، و حمای کشتار جمعی و سالحهای اتمین المللين بي اخراج بازرسین برايب در عزم راسخ صدام حسين مصايا

 کا،ي به آمر٩١١ پس از حمله یحت.  وارد نساختی، خلل)ی انتحاریبمب گذارها (یني فلسطی افراطی از گروههایحاتي و تسلیمال

 روابط با ی سالمسازیت براي، از آن موقعیران و دولت خاتمير نداده، برعکس اييصدام لحن و روش برخورد خصمانه خود را تغ

 . االت متحده استفاده ننموديا

 یلن المليگر بيدات ديشه کن ساختن تهدي القاعده و طالبان، دولت بوش را به ری عمده قوایع افغانستان و نابودياشغال آسان و سر

ب ي ترغی اسالمیستهايه تروريشتر عليز جورج بوش را به اقدامات بيکا ني مردم آمرین و انتقام جويه خشمگيروح. ق نموديتشو

از جهان )  و تروریي، آدم ربای، بمب گذاریيما ربايهواپ(ز يد آميند  و تهدي ناخوشایک نسل بود جز خبرهايان که يکائيآمر. کرديم

ت روشنفکر و يتالش اقل! س جمهورشان در نابود ساختن تمام عوامل بلقوه فتنه استقبال نمودنديزم رئدند؛ از عي شنیاسالم نم

 یي نداشتند، بجایکا نقشي به آمر٩١١ دولت و ملت عراق، که در حمله ی هم در دفاع از حقوق اساسیيکاي و آمریيش اروپايآزاداند
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ده گذاشت؛ و به منتقدان يرا ناد) عربستان، اردن و مصر(در منطقه  اعتراضات متحدان خود ی دولت بوش مغرورانه حت.دينرس

قدم (ز، از آب خوردن ي در بغداد نیک دولت مردمي یم خونخوار صدام و برقراريان داد که مثل افغانستان، ساقط کردن رژياطمن

 !هم آسانتر است) کي کیزدن رو

 یانش بزوديصدام و اطراف. ديکماه طول نکشيش از يو اشغال کامل آن ب آسان بود ٢٠٠٣ان به عراق در بهار يغربيحق

 یروهاي با نیکي عراق به مقابله و جنگ چریت سني از جمعیعياما برخالف افغانستان، بخش وس. ر شدنديا اسيدند و يا به قتل رسي

مه يشغول احداث مناطق خودمختار و نز مين) عهين و جنوب شيشمال کردنش (یاشغالگر برخاستند، و دو بخش ضد صدام و ضد بعث

ان مرکز عراق را که يد بر علت شد و آتش مقاومت سني هم مزیيکاي اشغالگر آمریروهايرحمانه نيروش خشن و ب! دنديمستقل گرد

 یسايل سين مسايب استاد بودند، از حل کوچکترياشغالگران که در بمباران و تخر. م بعث بودند، شعله ور ساختي رژیگاه اصليپا

د و ي به هزاران نفر رسیيکايتلفات سربازان آمر.  به گل نشستی دولت موقت عراق بزودی عاجز شدند و چرخهای محلیو اقتصاد

 بمب گذار و مبارزه یکهايد نمود؛ که آنهم به نوبه خود، صفوف چريانه آنان را تشدي سرکوب گرانه و رفتار وحشیعکس العمل ها

 در راه استقرار صلح و یکا به عراق را نه قدمي مسلمان و عرب، حمله آمری ملتهایبزود. اختت تر و مصمم تر سيجو را پرجمع

 .  مقاومت برخاستندیروهايق آشکار و پنهان ني برآورد نمودند؛ و به تشویستيالي و امپری استعماری، بلکه تجاوزیآزاد

قتًا هم تهاجم 

بًا 

ر زندان ين عراق به باد رفت؛ و تصاوي خشک و خونی، در صحرا٩١١ع ي با فجای جهانیکا، و همدردي آمریاسي و سیتفوق اخالق

قمار خطرناک جورج بوش .  دوقلو را محو نمودی، خاطره کشتگان برجهای شده زنان و کودکان عراقیو اجساد متالش" بيابوغر"

 ! د انداختيت، به چاله ضعف و ترديکا را از موضع قدرت و حقانيآمر

 به راست نژاد و گردش ی احمدیروزيپ
) یت اله رفسنجانيآ (ین رهبران انقالب اسالمين و معروفتريتري از قویکي، یاست جمهوري کسب مقام ری نژاد برایمحمود احمد

دان ي اصالح طلب را از میک سال قبل از آن، کنترل مجلس را بدست گرفته، گروههاين ي او همچنیجناح افراط. را شکست داد

ر داده است؛ يي حکومت را تغی اصلی دولت و مهره های داخلیاست هاير به راست، نه تنها سين گردش چشمگيا. خارج ساخته بود

د از آنهم ير دولت جدي، تاثیاست خارجينه سيدر زم! رسديع کشور هم ميادها و صناي ادارات، بنی ها تا روسایيبلکه عمق جابجا

 ی دولت جمهوریندگيچ سفارتخانه و نماي را محفوظ نداشته، و هی دوره خاتمیا هی از سالمسازیچ جنبه ايهيفراتر رفته، تقر

به قدرت ) یتي امنیسپاه و ارگانها(ون حزب اله ي کامل با افراطین جناح در هماهنگيا. ر نگذاشته استيي تغی در خارج را بیاسالم

 ید نظاميانه روان و تهدي می طلبان، فساد مال اصالحیخواهي قاطع در برابر آزادیده است؛ و حرکت منسجمشان عکس العمليرس

استها و يرسد که سين گروه در کسب قدرت، با گذشت دو سال، به نظر نمي و مهارت ایيمتاسفانه با وجود توانا! دشبايکا ميآمر

نان، ي ایدتينش تنگ نظرانه و برخورد عقيب.  کشور باشدی و خارجیاسي، سی اقتصادیل بحراني حل مسایرفتارشان راهگشا

ز ي را نین المللي بیران و عکس العمل منفي ای جهانی بر مردم شده، انزوای و مالی اجتماعیش فشارهايتاکنون تنها باعث افزا

 . شدت داده است

 به ی و تعهد عملیمان فلسفي، ایران است که اعتقاد اصوليس جمهور اي نژاد تنها رئی، احمدیي رجایبجز دوره کوتاه محمدعل

انه روان و اصالح ي سال در دست م٢۴ران ي ایاست جمهوريقبل از او، مقام ر. دهدي نشان مینيه خمي اولیاستهايروشها و س

 آن در حل ی کاربردیتهاي داشتند و از محدودی آگاهینيرحم خمينش خشک و بيق بي عمیک به ضعفهاي بود؛ که از نزدیطلبان
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اه ی بوده اند و احمدیمه روحانجالب آنکه، آنها ه.  مطلع بودندی و خارجیل داخليمسا  تازه ی از دانشگاههایکي نژاد 

 ! داردی مهندسیساخته سپاه پاسداران، دکترا

رًا از ظ

مضافًا، 

رًا  ظ اما خته  ن ن

ران عمًال  

ت ي در رد صالحی نگهبان و مقام رهبریت گسترده شورايون فعالي، مد٢٠٠۴ در مجلس سال ی جناح افراطی انتخاباتیروزيپ

مثل ( ساقط و محبوس ساختن رهبران فعال آن جناح یه برايياله و قوه قضاات حزب ين عمليهمچن.  اصالح طلب بودیداهايکاند

س جمهور و ي رئیقدرتيسندگان  و روشنفکران، و بيل روزنامه ها، اسارت نويتعط! ديز پرحاصل گردين) یان و گنجيحجار

. وس گرداندي از شرکت مجدد در انتخابات مأ را قطع نمود و آنها راید مردم به جناح خاتميه؛ اميت مطلقه فقيمجلس در برابر وال

 اقشار یع عراق، آرايکا و فجاي آمرید نظاميع و استفاده از تهدي وسیغاتيج فعاالنه و با تمرکز تبليدر مقابل، حزب اله سپاه و بس

 .  خود جلب نمودندی را به سویمذهب

 ی اصالح طلب را باقیدايک کانديتنها . ر بودي نظی بداهايت کانديزان رد صالحي هم، م٢٠٠۵ سال یاست جمهوريدر انتخابات ر

ک يار نزديانه روان بسيون و مين افراطياما رقابت ماب.  را نداشتی خاتمیان و جاذبه مردميچ وجه قدرت بيگذاشتند که او هم به ه

مهندسی نژاد چهره ایاحمد. ديشد و کار به دور دوم کش اه بود،   ا اش ل سابقه خدمت مخلصانه در  بود با دو سای 

 هشت سال در یاز اول انقالب مصدر کار بود و برا!  شناختندی را همه می رفسنجانیت اله هاشمي در مقابل، آ. تهرانیشهردار

 و ی موذیتيروشنفکران از او به عنوان شخص. ه دردسر شدين شناخت هم ماياما هم! راني، رهبر بالمنازع ایکنار خامنه ا

 مقابله با ی نژاد بجایپس احمد. ده و باور داشتنديش را شنير هم داستان ثروت افسانه اير بودند، و عامه فقسرکوبگر منزج

. ش حمله ور شدي و فساد مالیعه فرصت طلبي شایعني او ی، به نقطه ضعف اصلیانه روانه رفسنجانيانه و مي جوی آشتیشعارها

 نژاد به حمالت یانجام داد؛ و خود احمد) یمه پنهانيبصورت ن(ج يو بسالت سپاه ي پرده درآننده را تشکیهايفه افشاگريوظ

ه اش در يراي پی گذاشت و سابقه رفتار بیونيزيش تلوي خود را به نمای و وضع ساده زندگیاو منزل اجاره ا. م پرداختيرمستقيغ

 .روز گردانديته پ، ناشناخته را بر شناخیوه مؤثر افتاد و با اختالف کمين شي ا.غ کردي را تبلیشهردار

 ی رابطه با غرب به فراموشی سازی و عادیز مسئله هسته اي بر حل مسالمت آمی مبنی رفسنجانی منجمله وعده هابا آن شکست،

 را شکست و کارخانجات نطنز و اراک را ی نه تنها قفل و بست بازرسان آژانس اتمید بزوديس جمهور جديرئ! سپرده شد

ت يبا حما (یي اروپای، دولتها٢٠٠۶در تابستان . تاب به مرحله اجرا درآوردش ز باي گسترش آنها را نی نمود؛ بلکه طرحهایيبازگشا

ز نمودند که در صورت عدم موافقت يد نيالبته تهد. دادند) یاسي و سیاقتصادبسته  ( سخاوتمندانهیشنهاد سازشيران پيبه ا) کايآمر

پيمتاسفانه، دولت ا. ز آنسال آغاز کننديي گام به گام را از پای اقتصادیم هايران، تحريا  پاسخ گذاشت و در یشنهاد را بيآن

 و مسکن از زمان ی از اقالم مصرفیاريده، و نرخ بسيدرصد رس ٣٠جه، تورم ساالنه به حدود يدر نت. م ها افتدي تحریبيسراش

 اساس دولت ی بیا مستاصل ساخته، و به وعده ها عامه مردم ری اقتصادیفشارها. ده استي نژاد، دو برابر گردی احمدیتصد

ده اش، مورد يپروازانه و گفتار نسنج نانه، کردار بلندير واقع بي غیاستهايز بخاطر سي نژاد نیشخص احمد. د نموده استيد نااميجد

 . باشديضاح مردم کوچه و بازار ميطعنه و است
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 کميست و يران در قرن بينده اي آ-٨
 در کشور ی و اجتماعیاسيبعالوه، تحوالت س.  سازدیار دشوار مينده را بسي آینيش بيمار است، که پيدار و بي ناپایران کشوريا

انفجار ز نموده يب و فراز و زلزله خي آن، پر از نشین شناسيران را مانند پوسته زمي ایه مدني هستند و مخرب، که رویمعمو

م و در خاتمه ي کنی را مرور م٢١ قرن یم، سپس چالش هاي اندازی کشور میط آماري به شرای ابتدا نظرن مختصر،يدر ا. است

 .ميي نمای مینده را بررسياحتماالت آ

ًال 

بًا

بًا معادل

س غالبًا شده اند، که ل

ًال  ران 

 آمار و ارقام
ن ي زمیهايکک درصد سطح خشيب به ي کوچک است که قریمي اغلب ما، کشورمان اقلی مرکز–راني ابرخالف تصور و توهم 

 . کنديجاد مي را اید ناخالص جهانيک درصد تولي در آن ساکن هستند و کمتر از یت انسانيک درصد جمعي يمساحت دارد، تقر

زان يم. سواد هستندي درصد بزرگساالن ب٣٠ب به ي کنند و قری میر سطح فقر زندگي درصد ز۴۵، حدود یرانيون ايلي م۶۵از 

زان ين مي از باالتریکيران از يا. شودي درصد جوانان را شامل م۵٠ کار و یروي درصد کل ن٢۵ گسترده است و حدود یکاريب

 ۶/١مان کشور حدود يسرانه زا. بردي در سال، رنج میل کرده دانشگاهي هزار تحص١۵٠فرار مغزها در جهان، با مهاجرت بالغ بر 

 نصف رشد یعني درصد، ۶/٠ت را در حد ي رشد جمع درصد مهاجرت،۴/٠ر و ي درصد مرگ و م۶/٠درصد است که با احتساب 

 سازد، ی جهان مین کشورهاي از جوانتریکيران را ي همچنان ا١٩٨٠ دهه یاما رشد انفجار. ت جهان، کنترل ساختهيمتوسط جمع

ال به  نفر را در س۵٠٠٠بطور متوسط ) ل و زلزلهيمثل س (یعيب طبيمصا.  سال عمر دارند٢۵ت آن کمتر از ي از جمعیميکه ن

 .  استیراني ا٢۵٠٠٠وانه وار ساالنه قاتل ي دیبت رانندگيسه، مصيو در مقا رساندند؛يهالکت م

 است؛ که کشور را در کنار یزان متوسط جهاني درصد م٨۵ يتقر)  دالر در سال٨۵٠٠(ران يدرآمد سرانه ناخالص ا

 درصد درآمد ٩٠ک سوم درآمد سرانه و يب به يقر. دهديار مل، در جمع ملل متوسط الحال جهان قريه و برزي مثل ترکیممالک

ران يدر حال حاضر، ا.  سازدیر ميرد، که الجرم اقتصاد را بشدت وابسته آن ذخاي گی منشاء میعي کشور از نفت و گاز طبیارز

مت يارد و با توجه به قاز دي دالر بر بشکه ن۵٠ در حدود یمت نفت خام صادراتي خود تنها به قین کامل واردات ارزي تامیبرا

ران با سطح مصرف و ير نفت خام ايذخا.  خالص پس انداز کندیره ارزيارد دالر ذخيلي م۴۵ر، توانسته حدود ي اخی سالهایباال

 کشور قابل ینهاي درصد زم١٠عت خشک و ناسازگار، تنها يبخاطر طب. ديگر به اتمام خواهد رسي سال د٩٠، حدود یصادرات کنون

. دي نماید سرانه را حاصل مي درصد تول١١ کار، تنها یروي درصد از ن٣٠ با وجود اشتغال ی و بخش کشاورززراعت هستند

 .  سازدیاز خود را وارد مي مورد نیيک سوم محصوالت غذايران حدود يالجرم، ا

) درصد٢۵(رک زبانان و سپس ت) درصد۶٠( زبانان یت غالب با فارسي مختلف هستند، که جمعیشه قومين ريک دوجيان از يرانيا

 و ی درصد سن١٠عه، يران شي درصد مردم ا٨٨.  دهندیل مي را کردان، اعراب و بلوچها تشکی قومیتهاين اقليپرشمارتر. است

ني تشکیران از اقوام و مذاهب مختلفيگان ايهمسا.  اندیي و بهایهودي، یحيه مسيبق  ی مذهب و از نظر نژادی   

 . باشندی کرد، پشتون و بلوچ معرب، ترک،

ناپاي ایحکومتها  ٣٠٠ب به يکا که قري مانند انگلستان و آمریداري متکامل و پایم هايسه با رژيدر مقا. دار و کم عمرنديمعمو

مورد اشغال بار  ران دويدر همان قرن، کشور ا. ستم چهار بار ساقط شده انديران در قرن بي ای وقفه دارند، حکومتهایسال عمر ب

Copy Right ©  2008: Arash Monzavi-Kia, Toronto, Canada                                                     
arash-monzavi-kia@hotmail.com                                                                                                                                                            Page 199 
 



 اي کی                                                               آرش منزود تا جمارانيان از تخت جمشيراني مختصر داستان ا–نامه يفارس
 

 سال از قرن گذشته را در ٢۵ب به يران قريدر مجموع، ا.  قرار گرفتیيک بار مورد تهاجم و اشغال جزي و ی خارجیکامل قوا

سه، در همان دوره صدساله، يدر مقا. ديونها انسان گرديليت مي گذراند، که موجب هالکت و معلولیا انقالبي ی دشوار جنگیتهايموقع

 ثبات را ی نا آرام و بیز مجموعه ايه ني همسایکشورها. ک بسر برده استيط آزاد و دمکراتيسال را در شرا ٢٠ران کمتر از يا

، جنگ ی نظامیر کودتاير درگي سال اخ٢۵ در ی سال عمر دارند و همگ٢٠شان کمتر از ي دهند؛ که اغلب حکومتهایل ميتشک

، خطرناکتر ی مرکزیقايگر جهان بجز آفريران از تمام مناطق ديفالت ااس جنگ و بحران، منطقه يدر مق. ا انقالب بوده اندي یداخل

 ! است

 چالش ها و مخاطرات
ر هر يبانگين مشکالت گري از ایمين.  روبروستی و اختصاصی عمومی از چالش های با دسته ایگريران مانند هر کشور ديا

اعظم .  استی اسالمیم جمهوريشتر مختص شکل ناهنجار رژيگر بيمه دي نیبود، ولکم خواهد يست و ي در قرن بیرانيحکومت ا

 .  اندی و نظامیاسي مهم از مخاطرات سیز عامل و منشاء دسته اي نی خارجیروهاي دارند، اما نیاني و بنی درونیشه هايچالش ها ر

 و ی مادیط سخت زندگيد، شرايانه دولت جدهي سفیران کنترل شده است و با وجود صحبتهاي، رشد نفوس ایتينه جمعيدر زم

ش ي باعث افزا٢٠١٠ دهه یالبته انعکاس انفجار آن دهه، در سالها. سازديد مي را بع١٩٨٠ دهه ی، تکرار رشد انفجاریخانوادگ

 یتيجمعن مسئله يمهمتر. رسندي میط ازدواج و فرزندآوري ساله به شرا٣٠ تا ٢٠نرخ زاد و ولد خواهد شد؛ چون بهرحال جوانان 

 از یمي نی برایيران در حال حاضر از عهده اشتغال زاياقتصاد ا.  باشدیر اغلب دول جهان سوم ميبانگياشتغال جوانان است که گر

 خود را مصروف کسب مدارک  ی و جسمی فکریروي و نی جوانین سالهايشان هم بهتري از ایريمتاسفانه کث. دي آیجوانان برنم

 جوانان به نوبه خود ی و سرخوردگیکاريب.  باشدی مناسب نمیدي و تولی مشاغل سنتیرده اند، که برا کینيا درجات دي یدانشگاه

 .   گرددی، منجر می و اجتماعیاسياد مواد مخدر و الجرم اعتراضات  سيم، فحشا، اعتيبه جرا

ان در حال يعداد ولگردان، دزدان و گدا به همراه تیاختالف طبقات. ر کشور استيبانگي همچنان گریسوادي، فقر و بیاقتصاد

دنی مصرفیمت کاالهايق. ش استيافزا ک يد عامه تنها يکه قدرت خريده، در حالي غرب رسیاي  عم 

، ی صنعتیه گذاريکمبود سرما.  آوردی را فراهم میير آب موجبات فقر روستاي ذخایزي و ناچین زراعيکمبود زم. پنجم آنست

 اقتصاد ید روز افزون رقابتهايبعالوه، تشد. ده استي منجر گردیدين توليي به بازده پایت دولتيريرار پولها و مغزها، و سوء مدف

 یه گذاريجلب سرما. کنديد و کنترل سطح فقر را مشکلتر ميش سطح اشتغال مفيافزا) ی شرقیاينده در آسيشرفت فزايپ یجهان

 .دي افزایمتها مي و تورم قیز بر فقر عمومي نی و مالی اقتصادیم هاي نامحتمل است و روند تحریساي سیط فعلي در شرایخارج

در ُبعد 

سطح  ًال به و مسکن در تهران

مثًال (

ًال دو  ورده آنرا ن 

امد يپ.  باشدی می و غربی از اختالط عناصر شرقیده است، که ناشيستم دچار معضل گرديران از آغاز قرن بي، ایاز جهت فرهنگ

شخصي ای حکومتی و حتی، اجتماعیه فرديم در روحي عظیر آن اختالط، گسليناگز بوجود آ و کام  نموده یتيرا

 مبدل یي به شکل اروپا١٩٧٩ تا ١٩٠۶ یران را در سالهايت اي نتوانست اکثر جمعی غربیگرايتالش عنصر ثروتمند و ماد. است

اگر چه .  مانده است عاجزی و اسالمیط سنتي هم از برگرداندن کشور به شرای عنصر شرقی و آرمانیدتيسازد؛ و اقتدار عق

 یکيشه و عزم غالب در جهت حذف يت انجام گرفته، اما متاسفانه انديندو فرهنگ و شخصي ایستي در جهت امتزاج و همزیيتالشها

ن و ي نه تنها توسط تلقی و عرف غربیده شرعيان عقي میز، تضاد و تقابل فرهنگير ني اخیدر سالها.  بوده استیگريتوسط د

 است که ی اسالمیران در عنوان و ظاهر کشوريا. است دهي رسیآور) هيا گري(افته، بلکه به حد خنده ياهش نتکرار در مدارس ک
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اما در عمل، .  اعدام داردی و ترک نماز هم مجازات شالق، زندان و حتی روزه خواریدر آن نه تنها شرب خمر و زنا بلکه حت

ونها مهاجر يليم!  باشدی می غربیسه با کشورهايدر تهران، قابل مقا ی بند و بار جنسی و روابط بیزان مصرف مشروب الکليم

پاکستانیرانيا ًال   رند؛ که چرا با وجود آمدن از ي گی مورد سوال و مواخذه قرار میا مصري ی 

ز آن، تنها ي و سرکوب قهرآمیهنگت دو فريستند؟ عدم توجه به واقعيه نماز و روزه نيد به آداب اولي مقیحت" ی اسالمیجمهور"

 .  عامه مردم  و عکس العمل تند و خشونت بار جوانان خواهد شدیموجب سرخوردگ

مسلمانان  توسط خارج معمو  در

جددًا منجر به  تواند 

ن يا.  مستبدانه ادامه داردیران بصورتي در ای اجتماعیهاي و سرکوب آزادیاسي، تمرکز قدرت سی و حکومتیاز لحاظ اجتماع

ن بار مورد ي، چندیت شهريستم و با رشد دانش، ثروت و جمعيدر قرن ب که البته در قرن نوزدهم کارساز بود، یروش حکومت

 کوتاه از ی بعد از دوره ایت استبدادي از حاکمیديهر بار، شکل جد.  ناموفق بودندیل قرار گرفت؛ که متاسفانه جملگيهجوم و تبد

ن يفشار ا.  محروم نمودیاسيت سيو فعالده ي عقی، آزادید و عامه مردم را از داشتن حق راي به قدرت رسیاسي و رقابت سیآزاد

 و ی عمومی تفاوتیم خرد و کالن و بي، جرایل فساد مالي مردم، از قبی بسته هم به نوبه خود منجر به رفتار ضد اجتماعیحکومتها

 . ده استي گردیبيتخر

ن بار در معرض يستم چنديدر قرن بران را يه، اي همسای و کشورهاین المللي بی، تضاد و تقابل با قدرتهایاست خارجينه سيدر زم

 مقتدر ی ثبات هستند، دولتهایران بيگان اي است؛ بخصوص که همساین خطر همچنان باقيا. گانه قرار دادي بیتاخت و تاز لشکرها

ج فارس ي در خلیزات نظامير سالح و تجهي نظی باشند، و درآمد نفت موجب انباشته شدن بیر نفت منطقه محتاج مي به ذخایغرب

ل يران با مسايکا، برخورد دولت اي آمری برهبری غربیه توسط اتحاديمتاسفانه با وجود اشغال دو کشور همسا. ده استيگرد

ران با يم اي مستقیيارويم روین تضاد و تقابل ميگسترش ا.  باشدی وانحصارطلبانه میدتي همچنان عقیخارج

 . ديستم را تکرار نمايع قرن بيفجا یگانه گردد و حتي بی نظامیروهاين

 مواد خام یعير طبياتمام اغلب ذخا.  تمدن متفاوت خواهد ساختیخ قبليکم را از تمام تاريست و ي، قرن بیطيست محي زیچالشها

لب  اغیط زندگيع آب و هوا، شراي و سرینيش بير قابل پيرات غيي، و تغیکروبي و میيايمي شیهايش شتابنده آلودگي، افزایصنعت

ران، يدر مورد ا. ديد خواهد گرديجاد منازعات جديد رقابتها و اين کره خاک را دشوارتر خواهد نمود و الجرم؛ باعث تشديساکن

ش دما و کمبود آب، ي با افزایياروي و روی مصرف داخلین برايگزي جاین انرژي مصرف کننده نفت خام، تامیعطش کشورها

 .  شوندی را شامل میمخاطرات اصل

 ندهياحتماالت آ
اد، يبه احتمال ز. ار دشواراستي کشور، بسی و اجتماعیاسيکم، بخاطر عدم ثبات سيست و يران در قرن بينده حکومت اي آینيش بيپ

ت زده مانند بي مصیميم که به حال و روز اقليدوار هم هستيل نخواهد شد، و اميس تبديک مثل سوي مرفه و دمکراتیران به کشوريا

، ی موجود است که بخاطر مالحظات عملیاسي و مدل سین شکل حکومتيان آن دو کرانه متضاد، چنديدر م. ز دچار نشوديکنگو ن

 . مي کنیه اکتفا مي همسان و همسای و مثالهایخيتنها به امکانات مشابه تار

ران ين وجه مشترک مردم ايبارزتر) ی زبان فارسپس از(ع يمذهب تش. نده استي از احتماالت آیکي ی اسالمیاستمرار جمهور

 با ی اسالمی عدم انطباق جمهوری برایليپس چه دل.  باشدیدار ميار پاي بسیخيز از لحاظ تاري نی جمهوریشکل حکومت. است
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اد بسته ک استبدي یم کنونيقت، رژيت تنها اسم و ظاهر آن موجود است و در حقيران وجود دارد؟ اول آنکه، از جمهوريط ايشرا

الجرم با .  سازدیادت و سلطه خود ميکند، بلکه آنان را خادم سي حکومت هم به عامه مردم خدمت نمیشکل استبداد.  استیدتيعق

ن ي شوند و در برابر مخدومی دور می اجتماعیات زندگي جامعه و واقعیازهايشتر از نيشتر و پيگذشت زمان، حاکمان مستبد ب

 انقالب و یج برايي مهیع، اگر چه عاملينکه، اسالم و خرافات هزار ساله تشيدوم ا.  زنندیزار منافرمان، دست به سرکوب و آ

 عامه مردم را از یدستورات خشک مذهب! ط جهان مدرن را نداردي در شرایيت و راه گشاي هدایيشورش بوده است، اما توانا

انحصار .  سازدیمار مي ذهن جوانان را مضطرب و بیعيشدارد، و خرافات ي باز میشرکت فعاالنه و خالقانه در امور اجتماع

اگر . دهديگر مذهب مسلمان قرار ميگان دي همسایر مسلمان و حتي جهان غیارويز کشور را روين اسالم ني دیزيگانه ستي و بیطلب

.  کشاندیشور افغانستان م معادل کی مشابه و ذلتیريران را به مسيه، ايت مطلقه فقيبخاطر ثروت باد آورده نفت و گاز نبود؛ وال

 ی به اعمال و رفتاریي پروای و بیفکري، بی برنامگیت بيران اجازه داده تا در نهاي زحمت نفت است که به حکومت ایتنها پول ب

 . اه نشانده بودي را تا بحال صد باره به خاک سیگريت و هر کشور ديدست زند که هر حاکم

ک يران، در واقع ي ایت فعلي همانند حاکمی شورویجمهور.  باشدینده مياحتماالت آ از یکيز ي نی مشابه سقوط شورویسرنوشت

ران و ي با ایگيبخاطر همسا.  ساختی سرکوبگر مهار میروهاين و با زور نيغات دروغي بود که کشور را با تبلیدتياستبداد عق

 ی، از همان ابتدایدتي عقیکتاتوريکال دياد و روش ریستيجان؛ افکار کموني و بخصوص استان آذربای شمالیاشتراک در مرزها

، جنگ )یتوسط گروه اران(سلطنت رضا شاه ) یدرعمواوغليتوسط امثال ح(در طول انقالب مشروطه . ران شدنديستم وارد ايقرن ب

 شکل غالب مخالفت یستيمرام کمون)  و مجاهدیي فدایکهايبکمک چر(و دوران حکومت شاه ) بواسطه حزب توده (یدوم جهان

 طبقه مستضعف و یکتاتوري بسته، دی جامعه ایيادت طلب، که خواستار برپايافکار و رفتار آن مسلک س. ديکال گردي رادیاسيس

.  را هم متاثر و متحول نمودیران بعد از انقالب، بشدت گروه حاکم اسالمي بود؛ در ایه داري امان با جهان سرمای بیمنازعه ا

ز و زور ي بسرعت توسط عوامل تندرو، غرب ستیخواه بود؛ وليبرال و آزاديل) س بازرگانمهند (ینين دولت خميچنانکه، اول

، تا لحظه ینيت کامل حزب توده از حکومت خمير قابل باور در حماي غی به گونه ای عملین همخوانيا. دين گرديگزيپرست جا

 .  و اعدام سرانش، منعکس استیريدستگ

 ندارد؛ جز آنکه بهانه ی شوروی با جمهوریاني تفاوت بنی اسالمی و عملکرد، جمهوربرخالف اسم و ظاهرش، از لحاظ ساختار

 داشته اند، با ینيرحمانه و خوني بیم آغاز انقالبيهر دو رژ. دهيع مبدل گرديسم به تشي از کمونیدتيت استبداد عقي تثبیک برايدولوژيا

ده شده، علم و کتل ي آبدی خارجیه دشمني علی طوالنی جنگیهر دو ط. ی دستجمعی دهشتناک و همان اعدام هایهمان جنگ داخل

دا، ي مخوف و ناپیتيد مخالف، همان سازمان امنيهمان سرکوب کامل افکار و عقا.  خود ساختندیالي و استیکتاتوريشهدا را بهانه د

 ی ولی عمومیتيارضا، همان نی اجتماعیدر تمام شئون زندگ) ستيا کموني یروحان (یدتيهمان دخالت کامل طبقه حاکم عق

 !  حکمفرماستیخين هر دو مثال تاريا ر با جهان غرب، بري ناپذیت آشتيده مردم و همان ضديسرپوش

ران هم از دور دل ساده باوران جوامع ي جهان سوم، ایبخش کشورهاي آزادی جنبشهای برایجالب آنکه، همانند جاذبه شورو

 در ابعاد یحت! سازدير مي، متحی اسالمیران از جمهورير مواجهه با انزجار مردم ا آنرا دید؛ و روشنفکران مذهبيرباي را میاسالم

 از گهواره ی الهیني بود و مانند دیسم مذهب رسمي، کمونیدر شورو. نده استي فزایخيده تارين دو پدي هم تشابه ایدتي و عقیفرهنگ

 یحت. نگراديش در نبرد استالي کربالین بودند و صحراي لنامبرانش مارکس ويا نام داشت، پيش پرولتاريخدا.  شدیغ ميتا گور تبل
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 ی بود که گروهیدتي عقیداد؛ اما در واقع استبدادي میو اثبات" یعلم "یم، بخود ظاهري قدی برعکس مذاهب خرافیسم شورويکمون

ناراضیر قابل انعطاف و با زور سرکوب، بر جامعه اي غیکوچک و فرصت طلب را به نحو به همان .  ساختیم حاکم ی 

 . کنديد ميز تهديران را ني مشابه ای هم نا محتمل بوده، سرنوشتی اسالمی ساقط شد، استمرار جمهوری که شورویليدال

عمومًا 

صدام  ًال توسط شخص ، کا

ه ط و   به اشتباهات

ًال  ران، کا

را يو" یانقالب فرهنگ"ن بعد از مرگ مائو توانست يست چيحکومت کمون.  نمودید بررسيز باين را ني مانند چیالبته احتمال تحول

 و ی داخلیجيق اصالحات تدريد؛ و از طريرا محاکمه و اعدام نما) یگروه چهار نفر(کان مائو يتکار نزدياساقط سازد؛ باند جن

ن را حداقل ساختن دخالت ي چیاساس اصالحات داخل. ت خود ادامه دهديات و حاکمي غرب، به حیاي با دنی روابط خارجیسالمساز

ن، که حدود ده سال قبل از ين تحول از باال کنترل شده چيا. دهديمل ي مردم تشکی و اقتصادی اجتماعیست در زندگيحزب کمون

ک همچنان ي و انتخاب دمکراتیاسي سی آزادیاتياگر چه مسئله ح. دي گردی مشابه شورویگورباچف آغاز شد، مانع سقوط و فروپاش

ت را به خروج ير و پر جمعيشور فقان دهد و آن کي قرون و اعصار را پاین تاکنون توانسته عقب ماندگي است، اما تحوالت چیباق

 مرفه و با اقتصاد آزاد، امکان تحول یز به جامعه ايت آميدر صورت گذار موفق. ک گرداندي از مجموعه جهان سوم نزدیجيتدر

ه متاسفانه، تحوالت مشاب. باشديار محتمل مي بسینينده چي نسل آیک هم براي به انتخابات دمکراتیستم تک حزبيز از سيمسالمت آم

شود؛ يران مشاهده نمي در ایني رهبران چینيروشن ب. ر دو فرهنگ و دو دولت، کمتر محتمل استي چشمگیران بخاطر تفاوتهايدر ا

 . ستي مردم آنهم در کشورمان نیري و نظم پذیو سخت کوش

 ی و حزبیدتي عقیه ها بود که با وجود بهانی فردیحکومت عراق استبداد.  دردآور و ترسناک استی مانند عراق احتمالیسقوط

حس)بعث( ت در يعتر دارد و قدرت حاکمي وسیيربنايران زيسه، استبداد ايدر مقا. دي گردین کنترل ميم 

ایکتاتوري دینوع فرد. م گشته استيتقس) یاسي و سیمذهب( از زورمداران یان گروهيم ا  یمعموًال  خ

تايسه آن با ايد که مثال عراق و مقا شوی منجر میمرگبارتر  ی جمهوریاسي و سیبعالوه، قدرت نظام. د کننده استييم

.  مذهب را قابل مالحظه سازدیا سني ی از جانب دشمنان غربیزيت آميشتر از آن است که احتمال اشغال موفقي به مراتب بیاسالم

خطر .  خواهد بودیحات کشتار جمعي و تسلیسات اتمي، احتمال بمباران تاسرانيدر ا) کايآمر( غرب یم نظاميحداکثر دخالت مستق

 یبي و مصای تواند منجر به ناآرامی هم، اگر چه می عراقیا کردهاي ها ی مثل سنیفتريگران ضعي از طرف بازی نظامیفشارها

 .د گردی اسالمیز جمهوري قهرآمید است که قادر به سرنگونيدر منطقه غرب کشور شود، اما بع
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 انيدر  پا
 هزار ٢٠٠معاصر، حدود " انسان هوشمند"ن بشر معادل ياول. گردديقا باز ميه در قاره آفري اولینسل بشر امروز به تکامل انسانها

. کا مهاجرت کردنديا، اروپا و آمري از آنان به آسیش، دسته اي هزار سال پ۴٠ب يدار شد و قريسال قبل در شمال شرق آن قاره پد

) ارد ساليليچهار م(ن ي، سن کره زم)ون ساليلي م۵٠٠ (یات جانوريسه با عمر حي در مقاین اعداد بزرگ و سنوات طوالنيالبته ا

شش (ت ياما از آنهم کوتاهتر، عمر مدن.  ماندیشتر نمي بیقه ايار کوتاه است و به دقي، بس)ارد ساليلي م١٢(و شروع کهکشانها 

ر قابل ي غی کوتاه و انفجاریات ما همچون جرقه اي حیالجرم، چارچوب فعل. است)  سال١٣۵ (ی و سابقه تمدن صنعت)هزار سال

ل ير و تبديين عامل تغيم تريات به عظيک حيي از موزایزيک چشم برهم زدن، انسانها از بخش کوچک و قطعه ناچيدر ! باور است

 . ن مبدل شده انديتمام سطح کره زم

ست ير زي، تاثی صنعتیازهايش مصرف و نيارد نفر خواهد رساند و افزايلي م١٠ بشر را به حدود ی ابنایت بزوديجمعرشد مداوم 

 رشد یرش، براين با تمام عظمت و ذخاين روند، کره زميبا ا.  سازدی قرون قبل میک از ما را صدها برابر انسانهاي هر یطيمح

ت و صنعت آن رشد کرده است، ي بشر هم که متناسب با جمعیستيفضوالت ز. دي نمایت نمين موجودات باهوش و پر مصرف کفايا

نحال، کشورها و دولتها همچنان يبا ا.  را برهم زندیعي عوامل طبیاتيف و حي تواند تعادل ظریافته که ميش ي افزایحاال به حد

 . دستخوش رقابت خودخواهانه  ومنازعات قدرت طلبانه اند

 ی را از آتش خشم درونیچ  جامعه و تمدني است که هیز بشرير از مجموعه غراي ناپذیي جدایبخش و جسارت، یيخصلت جنگجو

 با یده و حتيگر انسانها را نابود گرداني تکامل خود، انواع دیط" انسان هوشمند. " داردیب در امان نمياز به سلطه و تخريو ن

نت و جسارت است که نوع ما را بر علوم و فنون مسلط ساخته و ن خشويجالب آنکه، هم. ز آرامش ندارديهمنوعان و برادرانش ن

ه و يل همساي قبایخ ساز، در پاسخ به چالش هاي و تاریدياعظم اختراعات و اکتشافات کل! جاد نموده استي مدرن را ایتمدن صنعت

 ی و احساسی اجتماعیزه هاير انگيب و کشتار از سايز تخريلذا، حذف کردن غرا.  متمدن حاصل شده اندی کشورهایدر نبردها

بود، اگر دامنه ي البته قابل تحمل مین دشواريا. ديب نمايگر رقي دیتواند او را طعمه گروههايد است وهم ميانسان هوشمند، هم بع

 .  کردیدا نمي پیر تمدن ما ابعاد جهانيتاث

ر و چماق، جان و مال يکمان، شمش ر ويدند و با تيگ جنیگر ميکدي هزاران سال با یي و اروپایياي، آسیيقايف آفريطوا و لينکه قبايا

اما امروز، . بودين، قابل جذب و تعادل ميست زميط زي و گستره محیات بشري مجموعه بزرگتر حیکردند؛ برايگان را تباه ميهمسا

ب ين تخرير کره زمات در سرتاسيک هفته اقدام به جنگ کامل کنند؛ کل مجموعه حي ی برایه حتيکا و روسياگر دو ابر قدرت آمر

ت انطباق با يگر قابليحات آنگونه رشد کرده که ديکه؛ صنعت و تسل ن استي تمدن معاصر ایمعما. افتي خواهد یزيفاجعه آم

 است؛ قوه ادراک و تصور یکه در حد فاصل بقا و فنا، جلودار جبهه تباهيزيتنها چ!  بشر را نداردی و رفتاریزي غریالگوها

 خشونت ی همتایزه اي سازد؛ و غرین آگاه مي نوی کهن با ابزارهایختن رفتارهايز در آميبه خطر فاجعه آم است، که ما را یبشر

ستم، يدر قرن  ب" اشرف مخلوقات" تلخ است که تنها مانع سقوط تمدن یقتين حقيا.  داردی می ترس را بر رفتارمان مستولیعني

 ! گ سرد بود کامل متقابل، در ذهن دو ابر قدرت جنیوحشت از نابود

 علم و یجادو. تاب رشد خواهد نمودش متنوع و متعدد با یان کشورهاي در میحاتي و تسلی صنعتیکم، ابزارهايست ويدر قرن ب

ل، يران و برزين و هند تا ايبکار حاال از چيست؛ و آن افسونگر فريکا محبوس ني اروپا و آمریشگاه هايگر تنها در آزمايصنعت د
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 ین قرن سپريهنوز دهه اول ا! خواندي از خود میريز آنان را به سلطه و کامگيدهد و غرايدان را نوازش مذهن نوابغ و دانشمن

 دو جانبه بلوک شرق و یمسابقه مرگبار ول. افته اندي دست ی هسته ایران به تکنولوژي، هند، پاکستان و اینگشته که کره شمال

ن ابزار يز، مهمترين ورطه هول انگي حفظ تعادل  در ایبرا.  گرددیده مبدل ميچي چند جانبه و پیستم، حاال به رقابتيغرب در قرن ب

تنها با چشم و !  استی و اعتقادیت ها و زدودن خرافات خود خواهانه نژادي از واقعی آگاهیبشر متمدن استفاده از قوه ادراک برا

 . ن ورطه پرخطر گذشتيتوان از اي متقابل میگوش باز و همکار

 یي بوده است، که ما را به پرخاشجوی واسطوره ایده خرافاتيران تحت سلطه دو اياست و نظام کشور ايستم، سي قرن بمه دوميدر ن

 بستند، به ی مدرن میاي دنیتهايده چشم ما را به واقعيهر دو ا. داشتيان وا مي جهانیگان و حتيشان، همسايگرانديد هيو جنگ عل

ران يمحمد رضا شاه معتقد بود که ا.  کشاندندی مشکوک می جسم ما را به راه نبرد دادند وی کاذب میقلب ما حرارت و غرور

ان يانه را  بنيو سلطه جو"  بزرگیتمدن "یه هايرفت تا پاي برتر است، که می و از نژادیياي آرین امپراطوريوارث بزرگتر

ال يران و سپس جهان استي بشر در اید بر تمام ابنايد است و بايان و عقايع گل سرسبد اديمان داشت که تشيز اي نینيامام خم. گذارد

 . ابدي

 ی وانحصار طلبینير ما مستحکم است و باعث خود بيد همچنان در ضمي آن عقایشه هايکم، ريست و يمتاسفانه در قرن ب

د چشم و دل خود ي با. باشدیق و زدودن خرافات ممکن مي حقایران، تنها با جستجويز در ايات سالم و صلح آمينده حيآ. ستيخطرناک

 ی آگاهی کل جامعه بشریم و به چالش هايابي مشترک را دری هایيوب و توانايم، عي متنوع باز کنیه و تمدنهايرا به مردم همسا

 .ميي همت نمای جمعیافتن راه حل هايدوارانه در يافته، امي
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 فهرست عکس ها
 

 .ليان در چغازنبيالميوره اگورات مربوط به ديساختمان ز -١

 .انيالمي دوره ای از روحانیيمجسمه طال -٢

 .یران بالدار از دوره هخامنشينقش ش -٣

 .دي تخت جمشیاي و بقایکاخ آپادانا از دوره هخامنش -۴

 ). جلد، سمت راستیرو(ر يوش کبينقش برجسته دار -۵

 .یمحدوده اوج متصرفات هخامنش -۶

 .یوناني ی با الفبایسکه دوران اشکان -٧

 .یه سلطان اشکانمجسم -٨

 .یرانداز پارتير سوار تيتصو -٩

 .ی مجسمه شاهزاده خانم پارت -١٠

 .سفونيدر ت) یطاق کسر (ی کاخ ساسانیاي بقا -١١

 .ی مجسمه شاپور دوم پادشاه ساسان -١٢

 .ی از سوار زره پوش ساسانیر نقاشي تصو -١٣

 .یمان صفوي از محفل شاه سلی نقاشی تابلو -١۴

 . فرش دستباف با نقش مسجد شاه در اصفهان -١۵

 .ر آغا محمدخان مؤسس سلسله قاجاري تصو -١۶

 . شاه قاجاریر فتحعلي تصو -١٧

 .ا در لندنيکتورين شاه با ملکه وي مالقات ناصرالدی تابلو -١٨

 .ر صدراعظميرکبي خان امیرزا تقي م -١٩

 . در عهد قاجاریسي طبابت پزشک انگل -٢٠

 .یمليندگان دوره اول مجلس شوراير نماي تصاوی تابلو -٢١

 .سلح مشروطه خواهن مي از مجاهدی دسته ا -٢٢

 .دار احمدشاه قاجار با رضا خان سردار سپهي عکس د -٢٣

 .ن آلمانيب آهنيان با نشان صلي خان پسی کلنل محمد تق -٢۴

 .یها و کارگران محليسيران توسط انگلي نفت در این چاههاي حفر اول -٢۵

 . مجلس کشف حجاب بانوان در زمان رضا شاه -٢۶

 .ل در تهرانينستون چرچي مالقات محمد رضا شاه جوان و و -٢٧

 .اريمور بختيمسار تي دست بسته در مقابل تی دکتر محمد فاطم -٢٨

 .داي شاه با دولت هویعکس جمع -٢٩
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 . در مقابل دانشگاه تهرانیان انقالبي مقابله سربازان گارد با دانشجو -٣٠

 .یان در سردخانه پزشک قانونيته چيدا تحت نظر کميجان هوي جسد ب -٣١

 .ستان توسط سپاه پاسدارانن در کردي مخالفیرباران دسته جمعي ت -٣٢

 .کا در تهراني سفارت آمریري گروگانگ -٣٣

 .ی افسران بعثین با گروهي صدام حس -٣۴

 .هاي خرمشهر پس از اشغال عراقیهاي خراب -٣۵

 .ی خاکسپاری طینيعزاداران و هتک حرمت از کالبد خم وانه واريآشوب د -٣۶

 ). جلد، سمت چپیرو(ه ي فقی ولیت اله خامنه اي آ -٣٧
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 )ظهور تمدن تا اسالم( مربوط به دفتر اول یفهرست منابع و مراجع فارس
 

 .١٣۶٣ کتاب، یايا، نشر دنيرنيران باستان، نوشته حسن پيا -١

 .١٣٧٧ان، نشر سمت، يريران باستان، نوشته محمود حريخ ايتار -٢

 .٢۵٣۶ر، يرکبيح اله صفا، نشر اميران، نوشته ذبي ای و فرهنگی، اجتماعیاسيخ سيتار -٣

 .١٣۶٢ن، ي، نشر راوی راوندیان در خالل روزگاران، نوشته مرتضيراني ایزندگ -۴

 .١٣۴۶،  فرهنگ اديبن ، نشریرجاني اکبرسی و به اهتمام علیان، نوشته ناظم االسالم کرمانيراني ایداريخ بيتار -۵

 .١٣۶٩ ،یبيج ، نشری طوسیم فردوسيحک نوشته شاهنامه، -۶

 .١٣٨۵، نشر اختران، یالنين، نوشته عباس مراي در ایزيتجدد و تجدد ست -٧

 

 )ستمياسالم تا قرن ب( مربوط به دفتر دوم ی مراجع فارس وفهرست منابع 
 

 .١٣۴٧، نشر انتشار، ی مطهریران، نوشته مرتضيخدمات متقابل اسالم و ا -١

 .١٣۵٣روت، ي، ب)ی دشتیعل (ی منزوینقيست و سه سال، نوشته عليب -٢

 .١٣٢٣، تهران، ید احمد کسروي، نوشته سیگري و صوفیگريي، بهایگريعيش -٣

 .١٣۵٢ر، ير کبيخ، نوشته محمد هاشم آصف، نشر اميرستم التوار -۴

 .١٣۵۴م کشاورز، ي و ترجمه کریران، نوشته پتروشفسکياسالم در ا -۵

 .١٣۵١ه، ي، نشرسای شاه عباس اول، نوشته نصراله فلسفیزندگان -۶

 .١٣۵۴ر، ير کبي، نشر امیوشته احمد کسرواران گمنام، نيشهر -٧

 .١٣٧٢، ی، نشر سعدیح اله منصورير، ترجمه ذبيخداوند الموت حسن صباح، نوشته پل آم -٨

 .٢۵٣۵ر، ير کبي، نشر امیح اله منصوريخواجه تاجدار، نوشته ژان گور، ترجمه ذب -٩

 .١٣۵١، ی، نشر فردوسیده بحار االنوار، نوشته عالمه محمد باقر مجلسي گز -١٠

 

 )ستم و عهد حاضريقرن ب( مربوط به دفتر سوم یفهرست منابع و مراجع فارس
 

 .١٣۵۴ر، ير کبي، نشر امید احمد کسرويران، نوشته سيخ مشروطه ايتار -١

 .١٣۵۴ر، ير کبي، نشر امیجان ، نوشته احمد کسرويخ هجده ساله آذربايتار -٢

 .١٣٧٧بهنود، نشر علم، قدرت، نوشته مسعود  کشتگان بر سر -٣

 .١٣۶۵، یخاطرات و تألمات مصدق، نوشته دکتر محمد مصدق، نشر علم -۴
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 .١٣۶۶دان، ي، نشر جاویيم فخرايرزا کوچک خان، نوشته ابراهيسردار جنگل م -۵

 .١٣۶٧، ی، نشر علمی، نوشته دکتر باقر عاقل١٣٢٠ور ي و شهریذکاء الملک فروغ -۶

 .٢٠٠١کاگو، ي، شید اکبري هوشنگ کشاورز صدر و حمی، جمع آوررانينده ايتجربه مصدق در چشم انداز آ -٧

 .١٣۶۴ ، ی، نشر علمین مهندس عزت اله سحابي تدو– و کودتا یمصدق، دولت مل -٨

 .١٣٨٣، نشر اختران، ی، نوشته دکتر ماشاءاله آجودانیراني ایمشروطه  -٩

 . ١٣٧٩، ، نشر طوسیش رفت، نوشته دکتر کاظم علمداريران عقب ماند و غرب پي چرا ا -١٠

 .١٣۶٣ ،ینراق بازرگان، نشر یمهد مهندس نوشته حرکت، دو ران دريا  انقالب -١١
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